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

Dopo aver visto, nei primi quattro video, come imparare
l'italiano, in questo quinto video vedremo qual è la principale
difficoltà degli studenti brasiliani di italiano e soprattutto
come superare questa difficoltà. Vi sto parlando,
ovviamente, della difficoltà di parlare in italiano.

Secondo la mia esperienza, ci sono, essenzialmente, tre
fattori che rendono difficile agli studenti parlare in italiano. Il
primo nemico dello studente brasiliano di italiano è la fretta.
Paradossalmente, la difficoltà di parlare è legata all'ansia, alla
fretta di voler assolutamente e il prima possibile parlare in
italiano.

Attenzione! Come sempre dico ai miei studenti: parlare è
semplicemente una conseguenza di una serie di attività che
vengono prima e l'attività regina è, sicuramente, l'ascolto.
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Olá a todos, sou Pierluigi Rizzo, criador do Vou Aprender
Italiano, e esse é o quinto vídeo da série “Eu consigo”.

Depois de ter visto, nos primeiros quatro vídeos, como
aprender italiano, nesse quinto vídeo veremos qual é a
principal dificuldade dos estudantes brasileiros de italiano e
principalmente como superar essa dificuldade. Estou falando
para vocês, obviamente, da dificuldade de falar em italiano.

Segundo a minha experiência, tem, essencialmente, três
fatores que dificultam aos estudantes falar em italiano. O
primeiro inimigo do estudante brasileiro de italiano é a
pressa. Paradoxalmente, a dificuldade de falar está ligada à
ansiedade, à pressa de querer absolutamente e o mais cedo
possível falar em italiano.

Atenção! Como sempre digo aos meus estudantes: falar é
simplesmente uma consequência de uma série de atividades
que vem antes e a atividade rainha é, com certeza, a escuta.
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Per poter parlare in italiano, per avere a disposizione un
certo vocabolario di espressioni e di parole, dobbiamo
ascoltare in modo costante, in modo massiccio, grandi
quantità di lingua italiana per poter assorbire questi
vocaboli, queste espressioni e per poterli poi riprodurre.

Pertanto, bisogna avere la pazienza di attendere qual è il
momento giusto (no?) di parlare. Per cui, se state studiando
italiano da poche settimane o da pochi mesi e ancora non
siete in grado di parlare, state calmi, state tranquilli, è solo
una questione di tempo e, quindi, “date tempo al tempo”.

Il secondo problema, che molti studenti di italiano
manifestano, è il famoso blocco nel momento di parlare o
ancora, il fatto di pensare molto prima di parlare o il fatto di
pensare in portoghese e poi tradurre in italiano. Ora, se voi
siete all'inizio del vostro percorso di apprendimento, questo,
come vi ho detto nel primo punto, è perfettamente normale.
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Para poder falar em italiano, para ter à disposição um certo
vocabulário de expressões e de palavras, temos que escutar de
forma constante, de forma maciça, grandes quantidades de
língua italiana para poder absorver estes vocábulos, estas
expressões e para poder depois reproduzi-las.

Portanto, precisa ter a paciência de esperar qual é o momento
certo (não?) de falar. Por isso, se vocês estão estudando italiano
há poucas semanas ou há poucos meses e ainda não são
capazes de falar, fiquem calmos, fiquem tranquilos, é só uma
questão de tempo e , portanto, “deem tempo ao tempo”.

O segundo problema, que muitos estudantes de italiano
manifestam, é o famoso bloqueio na hora de falar ou ainda, o
fato de pensar muito antes de falar ou o fato de pensar em
português e depois traduzir para o italiano. Agora, se vocês
estão no início do seu percurso de aprendizado, isso, como disse
para vocês no primeiro ponto, é perfeitamente normal.
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Quindi, non abbiate fretta, calma! Ogni cosa a suo tempo. Se,
invece, state studiando italiano già da molti mesi o,
addirittura, anni, e allora bisogna domandarsi: “come state
studiando?”.

Sinteticamente: “state ascoltando dosi massicce di italiano?”,
“state facendo questo ascolto in modo ripetuto?”, “state
facendo queste attività in modo costante, quindi
quotidianamente, per acquisire la familiarità con la lingua
italiana?” Nella stragrande maggioranza dei casi, la difficoltà
nel parlare è legata a una mancanza dell'ascolto o ad un
ascolto insufficiente.

Se l'ascolto non c'è o se l'ascolto è insufficiente, e allora
mancherà poi la base, appunto, per poter parlare e quindi per
potersi esprimere. Il terzo elemento che molto spesso
impedisce agli studenti di parlare è legato alla paura, alla
vergogna di parlare. E allora qui entrano in campo due
fattori: perché lo studente ha vergogna di parlare?
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Portanto, não tenham pressa, calma! Cada coisa no seu
tempo. Se, ao contrário, vocês estão estudando italiano já há
muitos meses ou, até, anos, então é preciso se perguntar:
“como (vocês) estão estudando?”.

Resumidamente: “estão escutando doses maciças de
italiano?”, “estão fazendo essa escuta de forma repetida?”,
“estão fazendo estas atividades de forma constante, ou seja
cotidianamente, para adquirir a familiaridade com a língua
italiana?” Na grande maioria dos casos, a dificuldade em falar
está ligada a uma falta de escuta ou a uma escuta
insuficiente.

Se não há escuta ou se a escuta é insuficiente, então depois
faltará a base, justamente, para poder falar e então para
poder se expressar. O terceiro elemento que muito
frequentemente impede aos estudantes de falar está ligado
ao medo, à vergonha de falar. E então aqui entram em campo
dois fatores: por que o estudante tem vergonha de falar?
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Potrebbe esserci un fattore oggettivo, cioè noi molto spesso
abbiamo vergogna, abbiamo paura di fare qualcosa quando
non conosciamo bene quella cosa, quando non la dominiamo.

Quindi io, a questo punto, mi chiedo: voi avete una buona
conoscenza della lingua? In che senso? Voi avete familiarità
con la lingua italiana? Riuscite a comprendere, senza
difficoltà, tutto quello che i madrelingua dicono? Riuscite a
capire esattamente, perfettamente, tutto quello che io vi
dico senza l'aiuto, ad esempio, dei sottotitoli? Questo è un
buon segnale, siete sulla giusta strada.

Se, invece, voi ancora non avete questo dominio, non avete la
familiarità con l'ascolto, con la lingua, e allora bisogna
ritornare alle regole precedenti che ho indicato in questa
serie “Io ce la faccio”. Ora, se voi invece capite perfettamente
quando gli italiani madrelingua parlano e, quindi, dominate
l'argomento e, nonostante questo, avete paura, avete
vergogna di parlare, e allora questo blocco è più legato a un
fattore soggettivo, ok?
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Poderia ter um fator objetivo, ou seja muito frequentemente
temos vergonha, temos medo de fazer algo quando não
conhecemos bem aquela coisa, quando não a dominamos.

Então eu, nesse ponto, me pergunto: vocês têm um bom
conhecimento da língua? Em que sentido? Vocês têm
familiaridade com a língua italiana? Conseguem compreender,
sem dificuldades, tudo aquilo que os nativos falam?
Conseguem entender exatamente, perfeitamente, tudo aquilo
que eu digo para vocês sem ajuda, por exemplo, da legenda?
Isso é um bom sinal, estão no caminho certo.

Se, ao contrário, vocês ainda não têm esse domínio, não têm a
familiaridade com a escuta, com a língua, então é preciso
voltar às regras anteriores que indiquei nessa série “Eu
consigo”. Agora, se vocês ao contrário entendem
perfeitamente quando os italianos nativos falam e, portanto,
dominam o assunto e, mesmo assim, têm medo, têm vergonha
de falar, então este bloqueio está mais ligado a um fator
subjetivo, ok?
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E, quindi, molto spesso, si tratta di avere scarsa fiducia in se
stessi o paura del giudizio degli altri, paura dell'errore.
Molte volte gli studenti sono perfezionisti, ok? E, allora, io
vorrei fare con voi alcune considerazioni che spero possano
aiutarvi.

Prima considerazione: l'errore fa parte del gioco! Quindi,
parlare una lingua straniera implica il fatto che si possano
commettere degli errori. Questo è del tutto naturale e solo
chi non parla non commette errori, ok?

Un elemento, sicuramente, a vostro vantaggio è il fatto che
gli italiani, quando ascoltano uno straniero parlare in
italiano, non si preoccupano certamente degli errori, non si
preoccupano certamente di correggere lo straniero,
piuttosto, si preoccupano di comprendere quello che lo
straniero sta dicendo. Quindi, da questo punto di vista,
potete anche stare tranquilli.
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E, portanto, muito frequentemente, se trata de ter
escassa confiança em si mesmo ou medo do julgamento
dos outros, medo do erro. Muitas vezes os estudantes
são perfeccionistas, ok? Então, eu gostaria de fazer com
vocês algumas considerações que espero possam ajudar.

Primeira consideração: o erro faz parte do jogo! Então,
falar uma outra língua (língua estrangeira) implica o fato
que se possam cometer alguns erros. Isso é totalmente
natural e só quem não fala não comete erros, ok?

Um elemento, certamente, a seu favor é o fato que os
italianos, quando escutam um estrangeiro falar em
italiano, não se preocupam com certeza em corrigir o
estrangeiro, ao contrário, se preocupam em
compreender aquilo que o estrangeiro está dizendo.
Então, desse ponto de vista, vocês podem até ficar
tranquilos.
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Gli italiani, quando vi ascoltano, non vi giudicano, anzi,
sicuramente, prevale il sentimento, la sensazione di sorpresa
positiva (no?) e anche un certo… una certa contentezza (no?),
nel vedere, ad esempio, in questo caso, un brasiliano che
parla l'italiano, ok?

E sicuramente vedrete gli italiani felici e, probabilmente, vi
faranno i complimenti (no?) perché voi state parlando in
italiano, e non ci sarà sicuramente un sentimento di critica o
di giudizio negativo dicendo: “ah, ma, però, ha sbagliato
questo!”. No. Su questo vi posso dare la mia parola, ve lo
posso garantire, ok?

Altra cosa importante: il fatto che gli italiani non stiano
attenti ai vostri errori e il fatto che l'errore faccia parte del
gioco, non vuol dire che si debba parlare in qualsiasi modo,
ok? Senza stare attenti, insomma, al modo corretto di
parlare. Non sto dicendo questo, ok?
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Os italianos, quando escutam vocês, não julgam vocês, ao
contrário, com certeza, prevalece o sentimento, a sensação
de surpresa positiva (não?) e também um certo... uma certa
felicidade (não?), em ver, por exemplo, nesse caso, um
brasileiro que fala italiano, ok?

E com certeza vocês virão os italianos felizes e,
provavelmente, darão os parabéns (não?) porque vocês
estão falando em italiano e não terá com certeza um
sentimento de crítica ou de julgamento negativo dizendo:
“ah, mas, porém, errou isso!”. Não. Em relação a isso posso
dar a minha palavra pra vocês, posso garantir pra vocês, ok?

Outra coisa importante: o fato que os italianos não estejam
atentos aos seus erros e o fato que o erro faça parte do
jogo, não quer dizer que se deva falar de qualquer maneira ,
ok? Sem prestar atenção, bom, ao jeito correto de falar.
Não estou dizendo isso, ok?
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Ma, l'errore è una tappa fondamentale del percorso di
apprendimento ed è attraverso l'errore che si impara
(no?), facendo pratica con gli italiani, conversando, ed è
dalla stessa conversazione (no?) che si apprende. Voi
potete fare autoapprendimento, semplicemente
conversando con i madrelingua, sbagliando, ascoltando
le risposte e facendo autocorrezione.

Se, invece, voi rimanete zitti per paura di parlare,
aspettando di avere una conoscenza perfetta della lingua
prima di dire un “ciao”, voi state lì in attesa di un qualcosa
che non si verificherà mai. Questo ideale stato, teorico, di
conoscenza perfetta della lingua non avverrà mai, ok?

Si impara sbagliando e si impara praticando, ok? Quindi,
non abbiate paura di sbagliare e di imparare dai vostri
errori. Un'altra considerazione da fare è che, molto
spesso, noi ci consideriamo meno di quello che siamo
realmente.
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Mas, o erro é uma etapa fundamental do percurso de
aprendizado e é através do erro que se aprende (não?),
fazendo prática com os italianos, conversando, e é da
mesma conversa (não?) que se aprende. Vocês podem fazer
auto aprendizado, simplesmente conversando com os
nativos, errando, escutando as respostas e fazendo
autocorreção.

Se, ao contrário, vocês ficam calados por medo de falar,
esperando ter um conhecimento perfeito da língua antes de
falar um “oi”, vocês estão aí na espera de algo que não
acontecerá nunca. Esse ideal estado, teórico, de
conhecimento perfeito da língua não acontecerá nunca, ok?

Se aprende errando e se aprende praticando, ok? Então, não
tenham medo de errar e de aprender com seus erros. Uma
outra consideração pra fazer é que, muito frequentemente,
nós nos consideramos menos daquilo que somos
realmente.
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Se la nostra conoscenza dell'italiano è questa, noi pensiamo
di essere, invece, a questo livello, mentre, una volta tanto,
per parlare nella lingua straniera, è più utile pensare di
essere almeno al nostro livello reale e, possibilmente, anche
pensare di essere qualcosina in più. In che senso? Vi spiego
un po’ un trucco che io stesso ho utilizzato, proprio,
personalmente.

Quando io parlavo, ad esempio, con i brasiliani, mi ricordo
che, chiaramente, sostituivo un po’ quello che è il pensiero
comune, cioè quel pensiero, quella paura di essere giudicati
dall’altra persona, questo è un pensiero, ovviamente,
negativo, sostituivo questo pensiero con un pensiero
positivo.

E qual è questo pensiero? Il fatto che la conversazione che
sta avvenendo in questo momento tra me, che sto parlando
il portoghese, ad esempio, con un brasiliano, questa
conversazione sta avvenendo perché?
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Se o nosso conhecimento do italiano é isso, nós achamos que
estamos (de ser), ao contrário, nesse nível, enquanto, pelo
menos uma vez, para falar outra língua (na língua estrangeira),
é mais útil pensar que estamos (de ser) pelo menos ao nosso
nível real e, possivelmente, pensar que somos (de ser) também
alguma coisinha a mais. Em que sentido? Explico um pouco pra
vocês um truque que eu mesmo usei, pessoalmente.

Quando eu falava, por exemplo, com os brasileiros, me lembro
que, claramente, substituía um pouco aquilo que é o
pensamento comum, ou seja, aquele pensamento, aquele
medo de ser julgados pela outra pessoa, esse é um
pensamento, obviamente, negativo, (eu) substituía esse
pensamento com um pensamento positivo.

E qual é esse pensamento? O fato que a conversação que está
acontecendo nesse momento entre mim, que estou falando o
português, por exemplo, com um brasileiro, essa conversação
está acontecendo por quê?
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Perché io conosco il portoghese e, quindi, sta avvenendo
grazie a me. Io potrò anche commettere qualche errore
parlando il portoghese, ma riesco a mantenere questa
conversazione.

Probabilmente, la persona che mi sta di fronte non è in grado
di parlare in italiano con me, ok? E, quindi, questo… bisogna
avere quasi una sorta di sano sentimento, così… di superbia
(no?), quasi una sorta di “ego”, ma positivo, ok? Sano, salutare,
che ci fa superare quella paura, quella vergogna di parlare e
ci mette, per lo meno, sullo stesso piano (ok?) dell'altra
persona.

Quindi, ricordatevi, molto spesso, quando voi parlate con
qualcuno in Italia, nella stragrande maggioranza dei casi,
quella persona non sa parlare la vostra lingua, quella persona
non sa parlare il portoghese, quindi la conversazione tra di
voi sta avvenendo proprio grazie a voi che conoscete
l'italiano, pur commettendo qualche errore, ok?
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Porque eu conheço o português e, portanto, está
acontecendo graças a mim. Eu poderei até mesmo cometer
algum erro falando português, mas consigo manter esse
conversação.

Provavelmente, a pessoa que está na minha frente não
consegue falar em italiano comigo, ok? E, portanto, esse... é
preciso ter quase uma espécie de sentimento saudável,
assim... de soberba (não?), quase uma espécie de “ego”, mas
positivo, ok? São, saudável, que nos faz superar aquele medo,
aquela vergonha de falar e nos coloca, pelo menos, na mesma
altura (ok?) da outra pessoa.

Portanto, se lembrem, muito frequentemente, quando vocês
falam com alguém na Itália, na grandíssima maioria dos casos,
aquela pessoa não sabe falar a língua de vocês, aquela pessoa
não sabe falar português, portanto a conversação entre vocês
está acontecendo justamente graças a vocês que conhecem o
italiano, mesmo cometendo algum erro, ok?
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Quindi, ci vuole questo cambiamento di prospettiva, questo
cambiamento di mentalità, ok?

Quindi, passare da un pensiero negativo a un pensiero
positivo, ottimista, dove siete voi i protagonisti di questa
conversazione che sta avvenendo, proprio, grazie alle
vostre capacità e grazie, ovviamente, al vostro studio e al
vostro impegno.

Pertanto, ricapitolando: uno, non abbiate fretta di parlare,
ogni cosa a suo tempo; due, parlare è una conseguenza
dell'ascolto, quindi se voi rispetterete esattamente e farete
quello che vi ho consigliato in questa serie, parlare sarà una
piacevole e naturale conseguenza della vostra attività e del
vostro impegno; tre, non abbiate paura di sbagliare, l'errore
fa parte dell'uomo, abbiate fiducia, più fiducia, in voi stessi e
state tranquilli, voi ce la fate! Ciao!
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Portanto, precisa dessa mudança de perspectiva, dessa
mudança de mentalidade, ok?

Portanto, passar de um pensamento negativo para um
pensamento positivo, otimista, no qual vocês são os
protagonistas dessa conversação que está acontecendo,
mesmo, graças às suas capacidades e graças, obviamente, ao
seu estudo e ao seu esforço.

Portanto, recapitulando: um, não tenham pressa de falar,
cada coisa ao seu tempo; dois, falar é uma consequência da
escuta, portanto se vocês respeitarem exatamente e fizerem
aquilo que eu aconselhei nessa série, falar será uma
prazerosa e natural consequência da sua atividade e do seu
esforço; três, não tenham medo de errar, o erro faz parte do
homem, tenham confiança, mais confiança, em vocês mesmos
e fiquem tranquilos, vocês conseguem! Tchau!
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