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

Partiamo da un concetto semplice che può sembrare
addirittura banale, ma se noi vogliamo imparare una lingua
dobbiamo concentrare l’attenzione sulla lingua stessa e
non sulle regole su cui la lingua si basa.

Pensate a questa cosa: tutti quanti noi conosciamo per lo
meno una lingua che è la nostra lingua materna.
E come l’abbiamo imparata?

Non certamente sui libri, non certamente partendo dalle
regole, noi abbiamo cominciato a parlare semplicemente
ascoltando gli altri parlare e cominciando ad imitare,
inizialmente, ovviamente, sbagliando, inizialmente
imitando semplici parole, o brevi frasi, brevi espressioni,
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Olá a todos, sou Pierluigi, criador do Vou Aprender
Italiano, e esse é o terceiro vídeo da série “Eu consigo”.

Vamos partir de um conceito simples que pode parecer
até mesmo banal, mas se nós queremos aprender uma
língua devemos concentrar a atenção na própria língua e
não nas regras nas quais a língua se baseia.

Pensem nisso: todos nós conhecemos pelo menos uma
língua que é a nossa língua materna.
E como aprendemos?

Com certeza não foi nos livros, com certeza não partindo
das regras, nós começamos a falar simplesmente
escutando os outros falarem e começando a imitar,
inicialmente, obviamente, errando, inicialmente imitando
palavras simples, ou frases curtas, expressões curtas,
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e poi, piano piano, abbiamo cominciato a mettere insieme i
pezzi e abbiamo cominciato a costruire le nostre frasi,
utilizzando parole ed espressioni che avevamo inizialmente
ascoltato e semplicemente imitato.

Ora, prima che arrivi qualcuno e mi dica, che non è possibile
parlare una lingua senza conoscere la grammatica, io vorrei
chiarire che non sto dicendo di abbandonare la grammatica, né
tantomeno sto diffondendo una paura della grammatica o cose
del genere, anzi io sono il primo che cerca di semplificare i
meccanismi della lingua e portarli alla comprensione di tutti.

Quello che io dico però è che la regola e la teoria ci dev’essere
ma non deve essere il centro della nostra attenzione. La teoria e
la grammatica devono essere piuttosto un supporto alla
comprensione ma noi dobbiamo mettere al centro la lingua.
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e depois, aos poucos, começamos a juntar os pedaços e
começamos a construir as nossas frases, utilizando palavras e
expressões que tínhamos no começo escutado e simplesmente
imitado.

Bem, antes que chegue alguém e me diga que não é possível
falar uma língua sem conhecer a gramática, eu gostaria de
esclarecer que não estou dizendo para abandonar a gramática,
nem mesmo estou difundindo um medo da gramática ou coisa
do gênero, aliás eu sou o primeiro que tenta simplificar os
mecanismos da língua e torna-los compreensivos a todos.

Aquilo que eu digo, porém, é que a regra e a teoria deve existir,
mas não deve ser o centro da nossa atenção. A teoria e a
gramática devem ser preferivelmente um suporte à
compreensão, mas nós devemos colocar no centro a língua.
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E cosa succede invece se mettiamo la grammatica al
centro della nostra attenzione? Io direi che ci sono per lo
meno tre effetti negativi.

Il primo effetto negativo è sicuramente sulla motivazione.
Per farvi capire questo concetto vi faccio una semplice
domanda: voi preferireste passare, non so, trenta minuti,
studiando una coniugazione verbale, e quindi ricordando
a memoria una coniugazione verbale, oppure preferireste
passare trenta minuti ascoltando e leggendo un audio e
un testo in italiano su un argomento di vostro interesse,
non so, pensate ad esempio a “qual è la vostra passione?”.
Quindi un argomento di vostro interesse in italiano.

Ora, datevi da soli la risposta, io penso che non debba
aggiungere nient’altro su questo concetto, su questo
argomento.

Il secondo effetto negativo sta nella difficoltà ad usare
praticamente la lingua.
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E o que acontece se ao invés, nós colocamos a gramática
no centro da nossa atenção? Eu diria que existem pelo
menos três efeitos negativos.

O primeiro efeito negativo é com certeza na motivação.
Para fazer vocês entender esse conceito faço para vocês
uma simples pergunta: vocês prefeririam passar, não sei,
trinta minutos estudando uma conjugação verbal, e então
decorando uma conjugação verbal, ou prefeririam passar
trinta minutos escutando e lendo um áudio e um texto em
italiano sobre um assunto do seu interesse, não sei,
pensem por exemplo a “qual é a sua paixão?”. Portanto um
assunto de seu interesse em italiano.

Agora, deem para vocês mesmo (sozinhos) a resposta,
acho que (eu) não deva acrescentar nada mais (nada
outro) sobre esse conceito, sobre esse assunto.

O segundo efeito negativo está na dificuldade de usar
praticamente a língua.
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Lo studente si concentra sulle regole che ovviamente
memorizza in modo assolutamente meccanico ma poi non
riesce a tradurre queste regole in modo pratico.

Magari, è anche bravo a fare gli esercizi, che però vengo fatti in
modo assolutamente meccanico, ripetitivo, perché lo studente
capisce la logica dell’esercizio e la applica, ma poi soprattutto
nel fare gli esercizi lo studente ha tutto il tempo del mondo per
ragionare e quindi, nella frase: “io sono andato in Italia”, pensa,
nella scelta dell’ausiliare, ausiliare “essere” o ausiliare “avere”,
pensa alla regola: “verbo di movimento, ausiliare essere”, quindi
scrive “io sono andato in Italia”, correttamente.

Ma quando deve parlare deve sempre ripescare la regola nella
sua testa e quindi ci impiega molto per esprimersi e quando
dimentica la regola, sbaglia e dice: “io ho andato in Italia”.
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O estudante se concentra nas regras que memoriza obviamente
de modo absolutamente mecânico mas depois não consegue
traduzir essas regras de um jeito prático.

Talvez, é até bom para fazer exercícios, que, porém são feitos de
jeito absolutamente mecânico, repetitivo, porque o estudante
entende a lógica do exercício e a aplica, mas depois
principalmente ao fazer o exercício o estudante tem todo o
tempo do mundo para raciocinar e então na frase: “io sono
andato in Italia”, pensa, na escolha do auxiliar, auxiliar “essere”
ou auxiliar “avere”, pensa na regra: “verbo de movimento, auxiliar
essere”, então escreve “io sono andato in Italia”, corretamente.

Mas quando precisa falar, precisa sempre pescar de novo a regra
na sua cabeça e então demora muito para se expressar e quando
esquece a regra, erra e diz: “ io ho andato in Italia”.
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Questo succede perché non ha familiarità con la lingua, perché
l’udito non è abituato, perché non sente gli italiani dire “io sono
andato al ristorante”, “io sono andato al cinema”, “io sono
andato al lavoro”, e quindi cosa succede?

Conosce molto bene la regola ma perde di vista quello che è
l’obiettivo pratico di studiare e conoscere una lingua, che è
riuscire a comprendere gli altri e riuscire a comunicare con
facilità.

Il terzo effetto negativo sta nel fatto che si perde un sacco di
tempo con cose perfettamente inutili. Perché? Perché non
partendo dalla lingua viva, quindi dalla lingua parlata
quotidianamente dagli italiani, ma studiando argomenti
grammaticali, ci si ritrova, ad esempio, nella situazione assurda,
di studiare, non so, il passato remoto del verbo “cucire”, che lo
studente, probabilmente, non ascolterà mai, quando si troverà
in Italia, e né, tantomeno, dovrà mai utilizzare nel momento in
cui comunicherà con gli italiani.
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Isso acontece porque não tem familiaridade com a língua,
porque o ouvido não é habituado, porque não ouve os italianos
dizer: “eu fui ao restaurante”, “eu fui ao cinema”, “eu fui ao
trabalho”, e então o que acontece?

Conhece muito bem a regra mas perde de vista aquilo que é o
objetivo prático de conhecer e estudar uma língua, que é
conseguir compreender os outros e conseguir se comunicar
com facilidade.

O terceiro efeito negativo está no fato que se perde um monte
de tempo com coisas perfeitamente inúteis. Por quê? Porque
não partindo da língua viva, ou seja da língua falada
cotidianamente pelos italianos, mas estudando assuntos
gramaticais, nos encontramos, por exemplo, na situação
absurda, de estudar, não sei, o passado remoto do verbo
“costurar”, que o estudante, provavelmente, não escutará
nunca, quando se encontrar na Itália, e nem mesmo, deverá
utilizar no momento em que comunicará com os italianos.

https://www.instagram.com/vouaprenderitaliano/
https://www.facebook.com/vouaprenderitaliano/
https://www.youtube.com/channel/UCE9LdP3W6DQ1UZCsipUTwbQ
https://www.vouaprenderitaliano.com/


Pertanto non dobbiamo concentrare la nostra attenzione
sulle regole, ma dobbiamo concentrare la nostra attenzione
sulla lingua. E come?

Semplicemente ascoltando, ascoltando tanto, tantissimo,
l’italiano parlato dai madrelingua. Che non è altro che
quello che state facendo voi in questo momento.

Ma, attenzione, affinché questo ascolto sia realmente
efficace, l’audio che voi state ascoltando dev’essere
comprensibile.

Voi, ad esempio, in questo momento, state ascoltando me,
ma state anche leggendo quello che io vi sto dicendo, e
avete in più il supporto della traduzione che vi aiuta,
appunto, nella comprensione del concetto che io vi sto
trasmettendo.

E perché l’audio deve essere comprensibile affinché questo
ascolto sia efficace?
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Portanto não devemos concentrar a nossa atenção nas
regras, mas devemos concentrar a nossa atenção na
língua. E como?

Simplesmente escutando, escutando muito, muitíssimo, o
italiano falado pelos nativos. Que não é outra coisa que
aquilo que vocês estão fazendo nesse momento.

Mas, atenção, para que esta escuta seja realmente eficaz,
o áudio que vocês estão escutando deve ser
compreensível.

Vocês, por exemplo, neste momento, estão me
escutando, mas estão também lendo aquilo que eu estou
falando para vocês, e têm a mais o suporte da tradução
que ajuda vocês, exatamente, na compreensão do
conceito que eu estou transmitindo para vocês.

E por que o áudio deve ser compreensível para que esta
escuta seja eficaz?
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Beh, insomma, la risposta è abbastanza chiara, se noi non
capiamo quello che stiamo ascoltando, noi non stiamo
assorbendo la lingua.

È come se io adesso accendessi la televisione e mi
sintonizzassi su un canale tedesco, io non capisco il tedesco,
potrei ascoltare anche il tedesco per settimane o mesi ma se io
non capisco per lo meno una parte di quello che sto
ascoltando, sto semplicemente perdendo tempo.

Quindi, concetto fondamentale del video di oggi, cosa
studiare? Bisogna ascoltare tanto, tantissimo italiano parlato
dai madrelingua e un italiano che sia comprensibile.

Quindi se voi fate giornalmente, almeno venti, trenta minuti di
questo ascolto, voi assorbirete la lingua e il vostro cervello
sarà in grado poi di combinare tutte queste frasi, queste parole
e queste espressioni che voi avrete assorbito, e sarà in grado di
riutilizzarle in modo naturale.
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Beh, resumindo, a resposta é bem clara, se nós não
entendemos aquilo que estamos escutando, nós não estamos
absorvendo a língua.

É como se agora eu ligasse a televisão e deixasse em um canal
alemão, eu não entendo alemão, poderia também escutar o
alemão por semanas ou meses, mas se eu não entendo pelo
menos uma parte daquilo que estou escutando, estou
simplesmente perdendo tempo.

Então, conceito fundamental do vídeo de hoje, o que estudar?
Precisa escutar muito, muitíssimo italiano falado pelos
nativos e um italiano que seja compreensível.

Então se vocês fizerem diariamente, pelo menos vinte, trinta
minutos desta escuta, vocês absorverão a língua e o cérebro
de vocês será capaz depois de combinar todas essas frases,
essas palavras e essas expressões que vocês absorveram, e
será capaz de reutilizar de um jeito natural.
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Quindi, tornando all’esempio del “sono andato in Italia”, se voi
siete abituati ad ascoltare questa espressione detta dagli italiani, il
vostro cervello avrà assorbito questa espressione e sarà in grado
di riutilizzarla, pertanto, al momento opportuno, voi direte
naturalmente “io sono andato in Italia”, non vi sognerete di dire “io
ho andato in Italia”, perché semplicemente, vi sembrerà anche
strano, semplicemente, all’udito (no?) questa espressione.

A questo proposito, nel mio sito, www.vouaprenderitaliano.com,
trovate gli audio in MP3 di tutte le mie lezioni e questi audio sono
scaricabili sul vostro computer o sul vostro cellulare.

E in più, troverete diversi articoli con audio in italiano, testo in
italiano e traduzione in portoghese, proprio per fare questa
attività di ascolto che vi sto consigliando.
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Então, voltando ao exemplo do “sono andato in Italia”, se vocês se
habituaram em escutar essa expressão dita pelos italianos, o seu
cérebro terá absorvido essa expressão essa expressão e será
capaz de reutilizá-la, portanto, no momento certo, vocês dirão
naturalmente “io sono andato in Italia”, não sonharão em dizer
“io ho andato in Italia”, porque simplesmente parecerá para vocês
estranho, simplesmente ao ouvido (não?) essa expressão.

Por falar nisso, no meu site, www.vouaprenderitaliano.com, vocês
acharão os áudios MP3 de todas as minhas lições e esses áudios
são para baixar nos seus computadores ou nos seus celulares.

E mais, vocês encontrarão diversos artigos com áudio em italiano,
texto e tradução em português, justamente para fazer essa
atividade de escuta que estou aconselhando para vocês.
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Bene, siamo in conclusione per il video di oggi, sono convinto
che se rispetterete anche questa regola, e quindi concentrerete
l’attenzione su quello che realmente dà risultato, riuscirete
anche voi a farcela nel vostro studio della lingua italiana.

Nel prossimo video parleremo di un fattore determinante per
rendere questo ascolto ancora più efficace. Ci vediamo alla
prossima, ciao!
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Bom, estamos no fim do vídeo de hoje, estou certo de que se
respeitarem também essa regra, ou seja concentrarem a
atenção naquilo que realmente dá resultado, vocês também
conseguirão nos seus estudos da língua italiana.

No próximo vídeo falaremos de um fator determinante para
fazer esta escuta ser ainda mais eficaz. Nós vemos na
próxima, 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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