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Ciao a tutti! Come va? Io sono Pierluigi, creatore di Vou
Aprender Italiano, e questo è il primo di una serie di video
intitolata “Io ce la faccio”, nella quale io condividerò con voi una
serie di concetti, principi o, chiamiamole anche regole, che
ritengo siano fondamentali per riuscire a raggiungere due
obiettivi di fondo:

1. riuscire a comprendere perfettamente gli italiani
madrelingua e

2. riuscire ad esprimersi con facilità in italiano senza bloccarsi
e senza perdere infiniti e lunghissimi secondi pensando alle
singole parole da dire. Tutto questo senza perdere, senza
impiegare anni e anni di studio. Vediamo come!

Nel video di oggi partiamo da un concetto che ritengo
fondamentale. Come vedete siamo in un piccolo campo di
calcetto e il concetto che voglio trasferirvi oggi è questo:
bisogna cambiare le regole del gioco e il gioco, in questo caso è
l’apprendimento della lingua italiana.
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Olá a todos, como você vão? Sou Pierluigi, criador do Vou
Aprender Italiano, e esse é o primeiro de uma serie de vídeo
intitulada “Eu consigo”, na qual eu compartilharei com vocês
uma de conceitos princípios ou, chamamos também de regras,
que acredito sejam fundamentais para conseguir atingir dois
objetivos principais:

1. conseguir compreender perfeitamente os italianos nativos
e

2. conseguir se expressar com facilidade em italiano sem se
bloquear e sem perder infinitos e longuíssimos segundos
pensando em cada palavra para falar. Tudo isso sem perder,
sem demorar anos e anos de estudo. Vamos ver como!

No vídeo de hoje partimos de um conceito que acredito ser
fundamental. Como vocês veem estamos em um pequeno
campo de futebol e o conceito que quero transferir para vocês
hoje é este: precisa mudar as regras do jogo e o jogo nesse caso
é o aprendizado da língua italiana.

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


Sì, perché ci sono molti, moltissimi studenti che vogliono
imparare l’italiano e mi dicono: “Pierluigi, io voglio imparare,
sono molto motivato e ho un giorno alla settimana disponibile,
il sabato mattina voglio dedicarlo all’italiano.” Oppure:
“Pierluigi, io lavoro molto, io studio, e ho disponibile il lunedì e
il mercoledì, oppure il martedì e il venerdì.”

Ragazzi… devo essere chiaro con voi, in questo modo non
funziona!

In questo modo sarà molto difficile raggiungere il vostro
obiettivo, bisogna cambiare impostazione mentale, bisogna
cambiare mindset, bisogna rompere quello schema
tradizionale, quell’idea dei giorni alla settimana da dedicare
all’italiano e bisogna introdurre una nuova idea, un concetto
differente, che è portare l’italiano nella nostra vita, nella
nostra quotidianità, l’italiano deve diventare un elemento del
nostro quotidiano e come tutte le cose che facciamo
quotidianamente, diventa una cosa automatica, naturale, in
altre parole diventa un qualcosa di semplice.

Como aprender italiano? I Mudança de visão [TEXTO+ÁUDIO+TRADUÇÃO] I © VOU APRENDER ITALIANO 3

WWW.VOUAPRENDERITALIANO.COM 

Sim, porque existem muitos, muitíssimos estudantes que
querem aprender italiano e me dizem: “Pierluigi, eu quero
aprender, estou muito motivado e tenho um dia da semana
disponível, sábado de manhã quero dedica-lo ao italiano.”
Ou: “Pierluigi, eu trabalho muito, eu estudo e tenho
disponível a segunda e a quarta-feira, ou a terça e a sexta.”

Gente... tenho que ser claros com vocês, desse jeito não
funciona!

Desse jeito será muito difícil alcançar o objetivo de vocês,
precisa mudar mentalidade, precisa mudar mindset,
precisa romper aquele esquema tradicional, aquela ideia
dos dias da semana para dedicar ao italiano e precisa
introduzir uma nova ideia, um conceito diferente, que é
trazer o italiano na nossa vida, no nosso cotidiano, o
italiano deve se tornar um elemento do nosso cotidiano e
como todas as coisas que fazemos cotidianamente, vira
algo automático, natural, em outras palavras vira algo de
simples.
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A questo punto qualcuno potrebbe dirmi: “ma, Pierluigi, io
ho tante cose da fare, sono impegnato, io lavoro, studio, non
ho tempo.”

In realtà questo è il problema praticamente di tutti, nessuno
ha tempo da spendere, ma in realtà la risposta a questa
problematica è molto più vicina ed è molto più semplice di
quanto immaginiamo.

Tutti quanti abbiamo internet a portata di mano, tutti quanti
abbiamo un cellulare, uno smartphone, quindi questo è
sufficiente per poter realmente portare l’italiano nella
nostra vita, tutto questo è sufficiente per poter fare
un’immersione nella lingua italiana.

Qualcuno di voi mi dirà: “Pierluigi, ma io già faccio questo
perché io studio italiano una o due volte a settimana in una
scuola o con un professore, faccio un corso, e poi, negli altri
giorni della settimana, ascolto musica italiana, leggo siti
internet, blog, ascolto e vedo la televisione, ascolto e vedo la

Rai.”
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Nessa altura alguém poderia me dizer: “mas, Pierluigi, eu
tenho tantas coisas para fazer, sou ocupado, eu trabalho,
estudo, não tenho tempo.”

Na realidade esse é o problema praticamente de todos,
ninguém tem tempo para gastar, mas na realidade a
resposta para essa problemática está muito mais perto e é
muito mais simples do que imaginamos.

Todos nós temos internet na palma da mão, todos nós
temos um celular, um smartphone, então isso é suficiente
para poder realmente trazer o italiano na nossa vida, tudo
isso é suficiente para poder fazer uma imersão na língua
italiana.

Algum de vocês me dirá: “Pierluigi, mas eu já faço isso
porque eu estudo italiano uma ou duas vezes por semana
em uma escola ou com um professor, faço um curso, e
depois, nos outros dias da semana, escuto música italiana,
leio sites na internet, blogs, escuto e vejo a televisão, escuto
e vejo a Rai.”
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Io vi dico che tutto questo è molto importante, ok, è
sicuramente utile, ma, attenzione, io non sto dicendo questo,
io non mi sto limitando a questo!

Molte volte questa attività di ascolto a cui molti studenti
fanno riferimento, è un’attività di ascolto puramente passiva,
molte persone, ad esempio, ascoltano la Rai ma capiscono
molto poco di quello che si sta dicendo, capiscono il venti, il
trenta, forse, al massimo, il 50% di quello che viene trasmesso,
quindi, questo tipo di ascolto è un ascolto passivo, un ascolto
in cui non si comprende il significato delle cose che vengono
dette, ed è pertanto un’attività che non produce grandi
risultati.

Quello di cui sto parlando è una cosa differente.

È un’attività quotidiana attiva, di studio, si tratta di
apprendere quotidianamente qualcosa in più della lingua
italiana.
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Eu digo para vocês que tudo isso é muito importante, ok, é
com certeza útil, mas, atenção, eu não estou dizendo isso, eu
não estou me limitando a isso!

Muitas vezes esta atividade de escuta à qual muitos
estudantes se referem, é uma atividade de escuta puramente
passiva, muitas pessoas, por exemplo, escutam a Rai mas
entendem muito pouco daquilo que está dizendo, entendem
vinte, trinta, talvez, no máximo 50% daquilo que é transmitido,
então, esse tipo de escuta é uma escuta passiva, uma escuta na
qual não se compreende o significado das coisas que são ditas,
e é portanto uma atividade que não produz grandes
resultados.

Aquilo que estou falando é algo diferente.

É uma atividade cotidiana ativa, de estudo, se trata de
aprender cotidianamente alguma coisa a mais da língua
italiana.
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Si tratta di un ascolto attivo, ok, quindi di un ascolto in cui
noi comprendiamo la totalità o la stragrande maggioranza
dell’audio che stiamo ascoltando, e quindi un’attività di
assorbimento effettivo della lingua, quindi mentre noi
ascoltiamo, il nostro cervello assorbe, comprende, fa i
collegamenti e acquisisce anche quegli aspetti di
grammatica implicita, ok, nella lingua.

Quello che vi sto dicendo, quindi, è far diventare
l’apprendimento, lo studio attivo, l’ascolto attivo della
lingua italiana un elemento quotidiano, far diventare questa
attività un’abitudine.

Se ci pensate, quello che vi sto dicendo non è poi così
strano, tutti quelli che raggiungono un livello di eccellenza
in quello che fanno, pensate ad esempio, a un musicista, o a
un grande calciatore, sicuramente queste persone,
quotidianamente praticano la loro arte: un musicista
quotidianamente prenderà in mano il suo strumento e un
giocatore di calcio, sicuramente, tutti i giorni tirerà calci ad
un pallone, ok?
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Se trata de uma escuta ativa, ok, então uma escuta na qual
nós compreendemos a totalidade ou a grande maioria do
áudio que estamos escutando, então uma atividade de
absorção efetiva da língua, então enquanto nós escutamos, o
nosso cérebro absorve, compreende, relaciona e adquire
também aqueles aspectos de gramática implícita, ok, na
língua.

Aquilo que estou dizendo para vocês, então, é fazer com que
o aprendizado, o estudo ativo, a escuta ativa da língua
italiana vire um elemento cotidiano, tornar esta atividade um
hábito.

Se pensarem nisso, aquilo que estou dizendo não é tão
estranho assim, todos aqueles que alcançam um nível de
excelência naquilo que fazem, pensem, por exemplo, em um
músico, ou um grande jogador de futebol, com certeza essas
pessoas, cotidianamente, praticam a arte deles: um músico
cotidianamente pegará na mão seu instrumento e um
jogador de futebol, com certeza, todos dias chutará uma bola,
ok?
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Sintetizzando, dovendo riassumere e concentrare in
pochissime parole, il concetto che voglio che vi rimanga
impresso di questo video, è: “dobbiamo cambiare mentalità,
far entrare l’italiano nella nostra quotidianità, todo dia è dia
de italiano”. Ok?

Nei prossimi video della serie vi dirò esattamente come fare
questo, così come approfondirò questo concetto più in
dettaglio durante la Semana VAI.

Nel prossimo video, in particolare, vedremo il perché
dell’importanza di fare un poco tutti i giorni e quali sono i
vantaggi legati a questo metodo.

Bene, per oggi è tutto, vi raccomando, ascoltate più di una
volta questo video, prestate molta attenzione alle parole, e
sono sicuro che se seguirete questo e gli altri consigli che vi
darò durante la serie, anche voi potrete dire “Io ce la faccio”,
anche voi potrete farcela nel vostro studio dell’italiano. Ciao,
alla prossima!
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Resumindo, precisando resumir e concentrar em
pouquíssimas palavras, o conceito que quero que fique
marcado em vocês desse vídeo, é: “precisamos mudar
mentalidade, deixar entrar o italiano no nosso cotidiano, todo
dia é dia de italiano”. Ok?

Nos próximos vídeos da série direi para vocês exatamente
como fazer isso, assim como aprofundarei esse conceito mais
em detalhes na Semana VAI.

No próximo vídeo, em particular, veremos o porquê da
importância de fazer um pouco todos os dias e quais são as
vantagens ligadas a esse método.

Bom, por hoje é tudo, confio em vocês, escutem mais de uma
vez esse vídeo, prestem muita atenção às palavras, e tenho
certeza que se seguirem esse e os outros conselhos que darei
durante a série, vocês também poderão dizer: “Eu consigo”,
vocês também poderão conseguir nos seus estudos do
italiano. Tchau, até a próxima!
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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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