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RESUMO
Estudos na área de Sociolinguística têm mostrado a complexidade da arquitetura do italiano
contemporâneo, composta tanto de variedades linguísticas comuns a todas as línguas naturais,
relacionadas às dimensões diamésica, diastrática, diafásica e diatópica, quanto de dialetos e
interlínguas. Essa intricada realidade, no entanto, parece não chegar até os aprendizes de
italiano, sobretudo, fora da Itália, que, frequentemente, têm a impressão de que essa língua é
monolítica e estável. Isso, em geral, se reflete em seu desempenho enquanto falantes, pois,
uma vez que acreditam que a língua italiana é imutável e única, não serão capazes de
reconhecer as variedades e registros linguísticos produzidos por falantes nativos. Tendo em
vista a importância do livro didático como fonte de input linguístico em sala de aula e como
norteador da atividade docente e discente, selecionamos os dois livros didáticos mais usados
no estado de São Paulo para o ensino do italiano no momento em que se iniciou a pesquisa, e
analisamos como e em que medida tais obras expõem o aprendiz às variedades linguísticas do
italiano para que desenvolvam competência sociolinguística e, portanto, sensibilidade
sobretudo receptiva quanto à realidade linguística italiana. Para isso, analisamos os diálogos,
os livros do aluno e os guias do professor das coleções didáticas Linea Diretta e Rete! com
base em 67 critérios escolhidos por poderem identificar diferentes variedades do italiano. Os
resultados relacionados ao livro Linea diretta permitem dizer que essa coleção aborda
implicitamente alguns dos fenômenos considerados, mas que não os explora explicitamente.
Por outro lado, Rete! praticamente não insere fenômenos marcados sociolinguisticamente em
seus diálogos, mas trata as questões fonológicas das variedades regionais. Desse modo, foi
possível constatar que o tratamento das variedades sociolinguísticas mostrou-se insuficiente e,
em alguns casos, inexistente em ambos os livros didáticos, fazendo-nos concluir que o
aprendiz, cujo input linguístico derive de seus conteúdos, dificilmente desenvolverá uma
competência sociolinguística que lhe propicie reconhecer e compreender adequadamente
enunciados produzidos em diferentes contextos comunicativos.

Palavras-chave: competência sociolinguística, ensino/aprendizagem italiano/LE, instrução
implícita e explícita, livro didático

ABSTRACT
Studies in Sociolinguistics have shown the complexity of contemporary Italian arquitecture,
composed of both linguistic varieties, common to all natural languages and related to
diamesic, diastratic, diaphasic and diatopic dimension, and the dialects and interlanguages.
Nonetheless, this intricate reality doesn't seem to reach learners of Italian, especially outside
Italy, which often have the impression that this language is monolithic and that it doesn't
change. In general, this reflect on their performance as speakers of the language they learn,
therefore, since they believe that the Italian language is unique and unchangeable, they will
not be able to recognize linguistic varieties produced by native speakers. Considering the
importance of the textbook as a source of linguistic input in the classroom and as a guide for
teacher's and learner's activity, we selected, in the period in which our research began, the two
most used textbooks for Italian teaching in the State of São Paulo, and analyzed how and to
what extent these works expose the learner to linguistic varieties of Italian, in order to develop
sociolinguistic competence and mainly receptive sensibility to Italian linguistic reality. We
analyzed the dialogues, the student books and teacher's guides of the teaching collections
Linea Diretta and Rete! based on 67 criteria chosen by selecting phenomena that could
identify different varieties of Italian. The results related to the textbook Linea diretta let say
that this collection implicitly addresses some of the considered phenomena, but doesn't
explore them explicitly. On the other side, Rete! practically doesn't insert in its dialogues
sociolinguistically marked phenomena, but treats phonological issues of regional varieties.
So, it was found that the treatment of sociolinguistic varieties proved to be scanty and, in
some cases, not existent in both textbooks. This caused the conclusion that learners, whose
linguistic input derives from its content, can hardly develop a sociolinguistic competence that
can allow them to recognize and understand properly utterances produced in different
communicative contexts.
Keywords: sociolinguistic competence, Italian as foreign language learning and teaching,
implicit and explicit instruction, textbook

ABSTRACT

Studi in campo sociolinguistico hanno mostrato la complessità dell'architettura dell'italiano
contemporaneo, composta tanto di varietà linguistiche comuni a tutte le lingue naturali e
legate alle dimensioni diamesica, diastratica, diafasica e diatopica, quanto di dialetti e
interlingue. Questa intricata realtà non sembra, tuttavia, giungere agli apprendenti di italiano,
soprattutto fuori d'Italia, i quali hanno spesso l'impressione che questa lingua sia monolitica e
non soggetta a cambiamenti. Ciò si riflette, in generale, sul loro risultato come parlanti della
lingua che imparano, visto che, convinti che la lingua italiana sia immutabile e unica, non
saranno capaci di riconoscere le varietà e i registri linguistici prodotti da parlanti nativi.
Tenendo conto dell'importanza del manuale didattico come fonte di input linguistico in classe
e come elemento guida dell'attività docente e discente, sono stati selezionati i due manuali
didattici più utilizzati nello Stato di San Paolo per l'insegnamento dell'italiano nel momento in
cui è stata iniziata la ricerca, e si è analizzato come e in che misura queste opere espongono
l'apprendente alle varietà linguistiche dell'italiano affinché sviluppi la sua competenza
sociolinguistica e quindi una sensibilità soprattutto ricettiva nei confronti della realtà
linguistica italiana. A questo fine, sono stati analizzati i dialoghi, i libri dello studente e le
guide per i docenti dei corsi di italiano per stranieri Linea Diretta e Rete! sulla base di 67
criteri scelti selezionando fenomeni che potevano identificare diverse varietà di italiano. I
risultati relativi al libro Linea diretta permettono di affermare che questo manuale tratta
implicitamente alcuni dei fenomeni considerati, ma che non li esplicita. D'altro canto, Rete!
praticamente non inserisce fenomeni marcati sociolinguisticamente nei suoi dialoghi, ma si
dedica alle questioni fonologiche delle varietà regionali. In tal modo, è stato possibile
constatare che il trattamento delle varietà sociolinguistiche appare insufficiente e, in certi casi,
inesistente in entrambi i manuali, facendoci concludere che l'apprendente, il cui input
linguistico derivi dai contenuti proposti da questi manuali, difficilmente potrà sviluppare una
competenza sociolinguistica che favorisca il riconoscimento e la comprensione adeguata di
enunciati prodotti in diversi contesti comunicativi.

Parole-chiave: competenza sociolinguistica, insegnamento/apprendimento lingua italiana/LS,
istruzione implicita e esplicita, libro di testo
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INTRODUÇÃO

A ideia de investigar a maneira como os livros didáticos de italiano para estrangeiros
abordam as variedades linguísticas surgiu a partir de uma experiência pessoal. Em ocasião de
um intercâmbio de estudo na Itália, observei que quando devia interagir com coetâneos (na
época, tinha 21 anos) notava dificuldade em adequar o meu conhecimento linguístico à
situação comunicativa na qual me encontrava, sentia-me como se estivesse sendo muito
formal quando a situação requeria menos formalidade, enquanto, quando devia me dirigir a
professores e a pessoas mais velhas, não encontrava grandes problemas. Isso me levou a
questionar se havia sido suficientemente instruída em meu percurso de aprendizagem a
reconhecer e a produzir enunciados em diferentes contextos comunicativos.
Entre 2009 e 2010 essa primeira intuição começou a ganhar forma de questionamento
científico, pois, refletindo sobre o ensino de línguas e as competências, cheguei à conclusão
que seria importante analisar o input utilizado em sala de aula e que, tendo em vista a
importância do livro didático como “modelo” de língua ao qual o aprendiz é exposto, seria
interessante saber como os livros didáticos, em especial os de italiano como língua estrangeira
tratam a questão. Busquei, então, no portal da CAPES1, que reúne as dissertações e teses
produzidas no Brasil, se existiam trabalhos com esse enfoque e constatei que não havia
pesquisas que relacionassem o ensino de língua italiana à variação linguística, o que me levou
a formular um projeto de pesquisa para o processo seletivo do programa de Mestrado em
Língua, Literatura e Cultura Italianas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP).
No início de 2010, já na hora da redação do projeto, realizei também uma consulta no
acervo das bibliotecas da Universidade de São Paulo com a finalidade de descobrir se o tema
da pesquisa que estava sendo desenhada já havia sido examinado. Naquela ocasião, não
encontrei nenhum texto que relacionasse ensino de língua italiana e sociolinguística entre as
obras publicadas por editoras.
Entre as dissertações e teses defendidas na instituição localizei apenas a pesquisa de
doutorado da professora Olga Alejandra Mordente, intitulada Análise sociolinguística de
manuais didáticos para o ensino do italiano como língua estrangeira, defendida em 1994.

1

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. Acesso em 06 out. 2013.
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Embora o título sugerisse uma focalização bastante semelhante àquela que eu
imaginava dar à dissertação, pude constatar, através da leitura do texto, que a análise realizada
pela pesquisadora partiu de uma perspectiva bastante diferente. Além disso, ela havia
analisado séries de manuais didáticos distintas daquelas que eu pretendia investigar.
A pesquisadora analisa as seguintes séries de manuais didáticos: Bravo!, Comunicare
Subito, In italiano, Insieme e Lingua e civiltà d‟Italia. Sua pesquisa mostra, por meio de
reflexões sobre os textos presentes nos livros (imagens, textos orais e textos escritos), que,
nessas séries didáticas, há um discurso de poder que dá origem a uma relação dominadordominado, constituída, respectivamente, pelos professores, legitimados pelo discurso do livro,
e pelos estudantes, levados a estudarem através de situações que, segundo demonstrado pela
pesquisadora, não fazem parte da realidade que os cerca.
O levantamento feito na ocasião limitou-se ao acervo da USP, no qual encontrei
apenas essa tese de doutorado. Em novembro de 2012, após o exame de qualificação, ocasião
na qual me foi sugerida a realização de um novo levantamento quanto ao estado da arte da
análise em livros didáticos no Brasil, dei início a uma terceira pesquisa, dessa vez com maior
aprofundamento no sentido de identificar os principais temas pesquisados quando se analisam
livros didáticos no Brasil e na Itália.
A busca foi realizada no banco de teses da Capes, para entendermos o contexto
brasileiro, e no site do Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale2, para compreendermos
a situação italiana. No portal da Capes, a pesquisa foi feita pelos termos: livro didático e
língua italiana, enquanto no site italiano foram procurados os termos: italiano, didattica e
lingua italiana, aplicando o filtro manuali per stranieri nessa última expressão. Para
detectarmos os temas tratados, lemos os resumos de todas as dissertações e teses encontradas.
No portal da Capes, a primeira busca através da expressão livro didático resultou em
2866 teses/dissertações defendidas em todo o território nacional até a data pesquisada
(meados de novembro e início de dezembro de 2012). Desse número, identificamos 193
trabalhos que relacionavam livro didático ao ensino-aprendizagem de línguas. De modo geral,
eles focalizavam os manuais dos seguintes idiomas: português, inglês, espanhol, francês,
alemão e italiano. O gráfico a seguir mostra a representatividade de cada uma das línguas em
percentual de publicações:

2

Disponível em: <http://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>. Acesso em 06 out. 2013.

15

Gráfico 1: Resultado busca portal Capes através da expressão livro didático

Pelo gráfico, nota-se que a pesquisa em livro didático no Brasil está relacionada
principalmente ao ensino do português, campo que conta 95 trabalhos defendidos. No
extremo oposto, temos que os livros didáticos menos estudados são os de francês, com apenas
cinco trabalhos (2%), e os de alemão e italiano, com apenas dois trabalhos cada um (1%). Já
entre as línguas estrangeiras mais estudadas, temos o inglês, com 44 trabalhos (23%), e o
espanhol, com 15 (8%).
Aprofundando um pouco mais a busca, identificamos os assuntos focalizados pelas
pesquisas realizadas nas três línguas que apresentaram o maior número de trabalhos:
português, inglês e espanhol, pois assim pudemos enxergar com maior clareza os temas que
despertam interesse quando os pesquisadores das diferentes línguas se debruçam sobre os
livros didáticos.
Recapitulamos a seguir os resultados obtidos na busca dos temas abordados pelos
trabalhos referentes ao ensino de língua portuguesa:
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Gráfico 2: Temas pesquisados em livros didáticos de língua portuguesa

Como mostra o gráfico acima, as investigações relativas aos livros didáticos de língua
portuguesa concentram-se, especialmente, nos gêneros discursivos, procurando, entre outras
coisas, identificar os benefícios trazidos aos aprendizes pela exploração de diversos gêneros
na sala de aula de língua materna.
Além dessa preocupação, os pesquisadores demonstram atenção quanto ao ensino do
português como língua estrangeira, tratando temas como os aspectos culturais presentes nos
livros didáticos e o papel da gramática no ensino.
Devido ao tema de nossa pesquisa, parece-nos bastante relevante sublinhar o número
de estudos que problematizam a questão da variação linguística e sua aplicabilidade no ensino
do português como língua materna. Até o momento de nosso levantamento, já existiam dez
trabalhos em nível de pós-graduação relativos a essa temática, o que evidencia um esforço
notável no sentido de incorporar os resultados das pesquisas em Sociolinguística ao ensino de
língua materna, de modo a dissipar o preconceito linguístico ainda hoje existente entre os
falantes nativos de português.
No que diz respeito aos estudos realizados tendo o inglês como língua base, pudemos
perceber que, muitas vezes, os temas centrais das pesquisas não são citados nos resumos, o
que nos levou a separá-los em uma categoria denominada “temas não especificados”.
Verificamos também que os interesses na área são muito variados e que, aparentemente, não
há uma única tendência que possa reunir a maioria das pesquisas desenvolvidas. A seguir
apresentamos o resultado desse levantamento:
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Gráfico 3: Temas pesquisados em livros didáticos de língua inglesa

Como se nota, de forma semelhante a quanto observado nos estudos de língua
portuguesa, o número de pesquisas de língua inglesa com foco nos gêneros discursivos é
bastante representativo quando comparado aos demais temas, equiparando-se apenas aos
estudos relacionados ao ensino de aspectos culturais.
É interessante mencionar que, tendo em vista o conhecido debate no campo de ensinoaprendizagem de inglês L2/LE relativo à variedade geográfica a ser ensinada,
pressupúnhamos a existência de uma quantidade maior de estudos que investigassem a
posição assumida pelos diferentes livros didáticos adotados no Brasil quanto a que variedade
de inglês ensinar. Contudo, como se observa no gráfico, há apenas uma pesquisa desenvolvida
nessa direção. Trata-se da dissertação de mestrado desenvolvida por Daniel de Sá Rodrigues,
intitulada O tratamento da variação linguística em livros didáticos de língua inglesa,
defendida no ano de 2005, na Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Em seu texto, o pesquisador concentra-se em dois livros didáticos que foram adotados
em 2004 por algumas escolas de Fortaleza para o ensino de inglês em cursos de ensino médio.
São eles: Compact English book (1998), de Wilson Liberato, e Globetrotter (2001), de
Marcelo Beccarin Costa, ambos publicados em volume único.
Em sua pesquisa, Rodrigues analisa o material textual, as atividades propostas para a
exploração de texto, o vocabulário e os itens gramaticais presentes nos livros do aluno e
constata que os manuais não esclarecem a escolha feita quanto à variedade geográfica que
ensinam e não apresentam variação quanto aos registros linguísticos empregados. Conclui,
assim, que os livros não são suficientemente adequados para o ensino das variedades
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linguísticas da língua inglesa e que seria importante dar prosseguimento a esse tipo de
pesquisa com o objetivo de desenvolver propostas para sanar tal carência.
Passando aos estudos direcionados à análise dos livros didáticos publicados para o
ensino de língua espanhola, encontramos o seguinte panorama:

Gráfico 4: Temas pesquisados em livros didáticos de língua espanhola

Quantitativamente as teses/dissertações defendidas cujo tema toca questões
relacionadas à variação linguística ocupam o primeiro lugar, evidenciando a saliência dos
estudos que relacionam a variação linguística ao ensino de língua espanhola.
Fizemos um levantamento dos objetivos perseguidos pelas quatro pesquisas sobre
variação linguística e verificamos que duas delas se desenvolveram como estudo de caso e
focalizaram o ensino universitário e a formação de professores, analisando o livro didático
apenas como maneira de confirmar os dados levantados em entrevistas. O terceiro estudo, por
outro lado, baseou-se apenas na análise dos livros e comprovou que se pautavam em uma
concepção de língua homogênea. Já o último trabalho não se vincula explicitamente à área de
sociolinguística, mas analisa a diversidade lexical em livros didáticos de língua espanhola,
procurando verificar quais são as variedades regionais espanholas mais privilegiadas.
O segundo lugar entre os trabalhos defendidos é ocupado, mais uma vez, pelas
pesquisas sobre os gêneros discursivos, comprovando que a linha teórica que os estuda e os
interliga ao ensino de línguas é bastante representativa em território brasileiro.
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Além da expressão livro didático, pesquisamos ainda a expressão língua italiana e
encontramos 57 trabalhos. Desse número total, pudemos individuar os principais temas
abordados, conforme o gráfico a seguir:

Gráfico 5: Temas pesquisados em língua italiana

A partir do gráfico acima, percebe-se que o tema que tem gerado maior interesse no
campo de pesquisa em língua italiana refere-se a aspectos estruturais da língua, enquanto a
segunda temática mais pesquisada relaciona-se à maneira como levar a língua italiana à sala
de aula. Esses dados revelam que as pesquisas no âmbito dos estudos italianos se mantêm
fortemente conectadas a questões consideradas "tradicionais", isto é, à visão de língua como
conjunto de estruturas e como normas de uma gramática. Além disso, aparece a busca de
metodologias e procedimentos didáticos que possam aperfeiçoar o desempenho dos
aprendizes tanto em sala de aula quanto fora dela.
Para complementar a pesquisa realizada no site brasileiro, buscamos no site italiano do
Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale pesquisas que pudessem apresentar
características em comum com aquela desenvolvida por nós. Entretanto, os resultados
encontrados não foram numerosos como no contexto brasileiro.
Como dito anteriormente, pesquisamos através de duas expressões: italiano didattica e
lingua italiana, aplicando nessa última chave de pesquisa o filtro manuali per stranieri. A
busca resultou em, respectivamente, 33 e 255 publicações. Apesar da quantidade de trabalhos
encontrados, nenhuma pesquisa pôde ser relacionada ao tema geral de nossa investigação. De
modo geral, os trabalhos encontrados abordavam: materiais didáticos a serem desenvolvidos
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para as aulas, didática do italiano para estrangeiros e estudos voltados para a compreensão da
estrutura da língua.
Tendo em vista todo o exposto até aqui, podemos afirmar que, em contexto brasileiro,
já existe a preocupação por parte dos pesquisadores em estudar as intersecções entre livro
didático, ensino de língua e variedades sociolinguísticas, sobretudo, quando tais investigações
focalizam o ensino do português como língua materna.
No que diz respeito às línguas estrangeiras, porém, não parece ainda se sobressair o
interesse dos pesquisadores em investigar como os avanços das pesquisas em Sociolinguística
têm sido absorvidos pelo campo de ensino-aprendizagem de línguas. Embora os estudos em
espanhol e, em menor medida, em inglês tenham sido aqueles que tomaram à frente nessa
temática, o número de estudos é pouco representativo diante da quantidade de livros didáticos
publicados a cada ano para o ensino dessas línguas.
Além do pequeno número de pesquisas empreendidas, outro fator para o qual é
necessário chamar a atenção refere-se às conclusões a que chegaram os estudos já finalizados,
pois, como se mostrou, tanto as pesquisas que analisaram os livros didáticos de língua
espanhola e portuguesa quanto a que focalizou os livros para o ensino de inglês chegaram à
mesma conclusão: a concepção de língua dos manuais não leva em conta as variedades
linguísticas concretamente encontradas nos países das línguas-alvo.
No que concerne aos estudos publicados na Itália, pudemos ver que nenhuma pesquisa
localizada apresenta uma especial preocupação no sentido de refletir sobre a variedade de
italiano que está sendo ensinada como língua estrangeira por meio dos livros didáticos ali
produzidos.
Acreditamos, assim, que nossa pesquisa se justifique justamente por vir ao encontro da
necessidade de introduzir no contexto de ensino/aprendizagem de italiano essa discussão que
as áreas de língua portuguesa, espanhola e inglesa já iniciaram.
Diante do cenário descrito, a presente dissertação tem como objetivo central investigar
como os livros didáticos selecionados, Linea diretta (doravante LD) e Rete! (doravante R!),
oferecem oportunidades para que os aprendizes desenvolvam competência sociolinguística em
língua italiana.
Para atingirmos essa finalidade, elaboramos três perguntas de pesquisa:
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1. Como e em que medida nos diálogos selecionados podem ser identificados traços
linguísticos das variedades que compõem a arquitetura do italiano atual?
2. Como e em que medida no material de apoio dos livros didáticos os aprendizes são
instruídos explicitamente quanto às variedades sociolinguísticas?
3. Como e em que medida os professores são instruídos pelos autores dos livros didáticos a
abordarem explicitamente as variedades sociolinguísticas em sala de aula?

Para respondê-las, dividimos o percurso da pesquisa em três momentos fundamentais:
com base em um grupo de critérios de fenômenos marcados sociolinguisticamente,
analisamos os diálogos com mais de dez trocas de turnos conversacionais contidos nas duas
séries de livros didáticos; analisamos o livro de classe e de exercícios, verificando se havia
instruções dirigidas aos aprendizes quanto aos contextos de uso de estruturas lexicais e
morfossintáticas; e analisamos os guias do professor, para coletar orientações dirigidas a
professores quanto ao uso das estruturas a serem ensinadas em sala de aula.
Esta dissertação foi dividida em três capítulos, cuja organização apresentamos a
seguir:
O primeiro capítulo apresenta as bases teóricas que nos guiaram nessa pesquisa.
Inicialmente trata-se o nascimento e a consolidação da Sociolinguística como disciplina
autônoma com relação à Linguística. Em um segundo momento, fala-se dos conceitos chave
desse campo do saber: língua, dialeto, variação, variedade, e explicita-se a concepção aqui
adotada. Posteriormente, descreve-se a arquitetura do italiano contemporâneo. Mostra-se
como o conceito de competência sociolinguística nasce para interligar a Sociolinguística ao
Ensino-Aprendizagem de Línguas. Por fim, trata-se a relevância da instrução implícita e
explícita para o desenvolvimento dessa competência.
O segundo capítulo traça o percurso metodológico para o cumprimento de nossos
objetivos de pesquisa. Justifica-se a escolha dos livros didáticos LD e R!, bem como a
definição do nosso corpus de análise, formado por diálogos e menções explícitas às
variedades contidas nos próprios livros. Em seguida, elencam-se os 67 fenômenos
sociolinguísticos que constituem o nosso grupo de critérios de análise, formado com base na
bibliografia relativa aos estudos da Sociolinguística italiana.
O terceiro capítulo traz os resultados obtidos a partir da análise dos diálogos e da
identificação das instruções explícitas a professores e aprendizes. Nessa seção, são realizadas
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comparações entre os dois livros didáticos e entre cada um dos volumes nos quais são
divididos.
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1.

SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUAS
Tendo em vista que o objetivo do presente trabalho é identificar como os livros

didáticos tratam as variedades linguísticas, propomos, nesse primeiro capítulo, uma reflexão
sobre a Sociolinguística como disciplina em cujo terreno nasce o conceito de variedade
linguística. Na primeira parte do capítulo trataremos as principais definições teóricas: o
conceito de língua, de dialeto, de variação linguística, entre outros; em seguida, mostraremos
como a sociolinguística foi integrada ao campo de Ensino/Aprendizagem de Línguas através
do conceito de competência sociolinguística; e, na última parte do capítulo, abordaremos a
diferença entre instrução implícita e explícita, refletindo sobre a sua importância para o
desenvolvimento dessa competência.

1.1 A Sociolinguística como disciplina
Estudiosos da área de sociolinguística variacionista adotam como marco inicial da
disciplina o estudo desenvolvido por William Labov, em 1963, na ilha de Martha's Vineyard.
Entretanto, Louis-Jean Calvet explica, em Sociolinguística: uma introdução crítica (2002),
que a discussão acerca do lugar da sociedade nos estudos linguísticos inicia, na realidade, com
Antoine Meillet, em 1921, com a publicação do artigo “Comment les mots changent de sens”.
Nesse artigo o filólogo francês defende o estudo dos fenômenos linguísticos sob a
ótica da sociologia e mostra como as palavras mudam de significado de acordo com o grupo
social que delas fazem uso. Além disso, deixa entrever sua insatisfação com relação à
linguística que havia sido desenvolvida até aquele momento, a qual, segundo ele:

[...] manteve-se longe de todos os estudos sociológicos que têm se constituído tão
ativamente e, o que é mais grave, alheia a praticamente todas as considerações
sistemáticas do ambiente social em que as línguas se desenvolvem. (MEILLET,
1921, p. 1)
[[...] est demeurée jusqu'à présent à l'écart de l'ensemble des études sociologiques
qui se constituent si activement, et, ce qui est plus grave, étrangère presque à toute
3
considération systématique du milieu social où se développent les langues.]

3

Todas as traduções para as citações retiradas de textos em francês, italiano e inglês são de nossa autoria.

24

Com essa afirmação Meillet permite-nos ver a sua crítica ao rumo que estava tomando
a linguística moderna e, indiretamente, às ideias daquele que é considerado o seu fundador,
Ferdinand Saussure.
Esse posicionamento crítico de Meillet com relação a Saussure pôde ser demonstrado
já em 1916, quando o linguista escreve uma resenha do livro Cours de linguistique générale,
na qual afirma que as dicotomias criadas por Saussure, em especial a dicotomia língua/fala,
contradizem a sua própria afirmação da língua como instituição social. Para o estudioso, se
Saussure realmente considerasse a língua como um fato social, então não haveria nenhum
sentido na escolha de querer estudá-la como um sistema abstrato, isolado dos falantes que a
utilizam.
Como consequência das palavras de Meillet, desde os primeiros momentos da
linguística moderna, duas correntes de pensamento adotarão perspectivas opostas: uma se
concentrará naquilo que é interior à língua, ou seja, na sua estrutura; enquanto a outra
focalizará as suas funções sociais, ou seja, aquilo que é exterior ao sistema linguístico
(CALVET, 2002, p. 17).
Praticamente no mesmo momento em que são elaboradas as reflexões de Meillet,
nasce a perspectiva marxista da linguagem, também considerada uma abordagem social da
língua, por ver na diferença de classes sociais um dos principais aspectos responsáveis por
mudanças no sistema linguístico.
Como exemplo dessa corrente de pensamento, pode ser citado Nicolai Marr que
começa a militar no início da década de 1920 na então URSS por uma língua internacional
artificial. Marr acredita que todas as línguas do mundo teriam uma origem comum, tendo se
diferenciado em virtude da divisão da sociedade em classes sociais, e que, com o advento do
socialismo, todas essas diferentes línguas deveriam se tornar novamente uma única língua, na
medida em que a divisão em classes deixaria de existir. Embora nunca tenha conseguido
elaborar esse código artificial, o linguista teve suas teorias oficializadas e impostas na URSS
com o nome de Nova Teoria Linguística até a década de 1950.
Entre 1952 e 1957, o romeno Eugenio Coseriu publicou cinco artigos que foram
reunidos posteriormente sob o nome de Teoria da linguagem e linguística geral (1979), nos
quais expôs reflexões feitas por diversos linguistas e as contrapôs ao Cours de linguistique
générale.
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Coseriu, assim como Meillet, coloca em evidência problemas da teoria de Saussure e
termina por elaborar uma redefinição da dicotomia língua versus fala. Para o estudioso, essa
dicotomia, que entende a língua como um sistema de signos de origem social e a fala como a
realização individual desse sistema, mostra-se insuficiente quando se observa o
funcionamento real da língua, pois se percebe que existem fenômenos linguísticos, como as
pronúncias encontradas em diferentes regiões ou o léxico empregado por alguns grupos
sociais, que não podem ser considerados próprios nem de um único indivíduo nem de todos os
falantes da língua e que, portanto, estão excluídos da dicotomia saussuriana.
Coseriu afirma que, para que se possa introduzir o estudo das variantes linguísticas, é
necessário operar uma alteração na dicotomia língua/fala. Ele defende, então, a adoção da
tríade sistema versus norma versus fala, segundo a qual o conceito de fala continua tendo as
mesmas características daquele exposto por Ferdinand Saussure, enquanto a língua seria a
junção de sistema – realizações compartilhadas entre todos os falantes de uma língua – e
norma – realizações compartilhadas por apenas grupos de falantes.
Com a introdução do conceito de norma, Coseriu enfatizou a necessidade de se
estudar aquilo que, até então, estava além dos estudos linguísticos e com isso impulsionou, de
acordo com José Luiz Fiorin (2006, p. 93), o surgimento da sociolinguística como a
conhecemos hoje.
Já na década de 1960, William Bright reúne 25 pesquisadores atuantes na área da
sociolinguística para a realização de uma conferência na qual são discutidos diversos temas,
como: a etnologia da variação linguística, a planificação linguística, a hipercorreção como
fator de variação, a equação de situações sociolinguísticas dos Estados, entre outros. Nas atas
do evento (1966, p. 11), o linguista revela a dificuldade de precisar a função da
sociolinguística, mas afirma que uma das tarefas da disciplina é mostrar que a variação
linguística não é livre e que está diretamente relacionada às diferenças sociais.
Em 1963, William Labov, um dos participantes da conferência promovida por William
Bright, finaliza seu primeiro trabalho científico, sob a orientação de Uriel Weinrich. Nessa
pesquisa, assim como nos escritos de Antoine Meillet, vê-se uma reação a um modelo de
análise linguística que exclui de suas preocupações o aspecto social da língua, com a
diferença que, dessa vez, os alvos das críticas serão Noam Chomsky e a sua teoria gerativa.
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Nesse estudo inaugural, Labov estudou o inglês falado na ilha de Martha's Vineyard,
no Estado de Massachussets (Estados Unidos), analisando a realização dos ditongos [aw] e
[ay] (como em mouse e mice). Ele entrevistou 69 falantes de diferentes faixas etárias, grupos
étnicos e sociais e observou que havia entre alguns falantes uma tendência a produzir ditongos
centralizados, algo como [əu, əi]. Cruzando dados obtidos e descrição dos falantes, foi-lhe
possível identificar que: 1. os pescadores eram o grupo social que mais frequentemente
centralizava os ditongos; 2. as pessoas situadas entre a faixa etária 30-45 anos centralizavam
os ditongos mais do que os mais jovens e do que os mais velhos; e 3. os habitantes da região
alta da ilha, área rural, centralizavam mais do que os habitantes da parte baixa da ilha,
favorecida pela atividade turística.
Analisando esses dados à luz da situação sociológica da ilha, Labov pôde perceber que
tanto os jovens quanto os pescadores queriam ser identificados como nativos da ilha e que,
portanto, produziam o ditongo centralizado como marca identitária devido ao seu
descontentamento com a presença de turistas na ilha, os quais, segundo esses moradores,
modificavam o estilo de vida dos habitantes locais.
Labov concluiu, assim, que tanto a idade dos falantes quanto o grupo social ao qual
pertenciam se relacionavam com o contexto social no qual estavam inseridos, gerando a
centralização do ditongo como uma marca de reação e rejeição aos turistas que visitavam
Martha‟s Vineyard.
Após essa primeira experiência, Labov publica o estudo que desenvolveu em seu
doutorado, sempre sob a orientação de Uriel Weinreich, sobre a estratificação social do /r/ na
cidade de Nova York. Em sua pesquisa, o sociolinguista parte da hipótese de que a realização
desse fonema variaria de acordo com o ambiente socioeconômico em que se situavam os
falantes e, a partir de conversas rápidas e de informantes anônimos, chega a resultados que a
comprovam.
Tem-se, assim, que a importância de Labov para os estudos sociolinguísticos não
reside apenas no fato de ele ter retomado a discussão acerca da relação entre língua e
sociedade, mas também no seu pioneirismo quanto à elaboração de uma metodologia de
pesquisa estreitamente relacionada aos objetivos traçados e ao tratamento estatístico aplicado
aos dados coletados, metodologia essa que resultou na comprovação da viabilidade, até então
negada pelos estudos estruturalistas, de se estudarem fenômenos de variação linguística em
andamento.
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A seguir abordaremos definições de alguns dos conceitos basilares da disciplina, a fim
de que possamos entender como tem se desenvolvido ao longo das últimas décadas.

1.2 Conceitos chave da análise sociolinguística
Em toda a seção anterior foi possível perceber a grande divergência de opiniões
quanto àquilo que deveria ser objeto de reflexão da ciência linguística. De modo particular,
quando analisamos o posicionamento de Coseriu com relação aos escritos póstumos de
Saussure, percebemos que há também uma divergência quanto à concepção de língua adotada
por esses estudiosos. São justamente esses diferentes olhares sobre a língua que farão da
linguística um campo marcado essencialmente pela heterogeneidade de abordagens.
Diante de toda essa gama de possibilidades de que dispõe o pesquisador ao estudar a
língua, faz-se necessário esclarecer o objetivo da ciência sociolinguística e a concepção de
língua adotada pelas pesquisas nessa área.
No que diz respeito ao objetivo da disciplina, o estudioso italiano Gaetano Berruto, no
livro La sociolinguistica (1994, p. 4-5), define-o da seguinte maneira:
[…] a sociolinguística é a disciplina que estuda a diversidade e a variedade da língua
(das línguas); e dado que as possíveis classes de variação da língua (das línguas) são
essencialmente quatro, dependem, isto é, de quatro variáveis fundamentais, ela
estudará de modo particular como a língua (as línguas) é diversificada e muda (são
diversificadas e mudam): 1) através do tempo; 2) através do espaço; 3) através das
classes sociais; 4) através das situações sociais. Se quisermos privilegiar a visão
sincrônica, e excluirmos, então, o ponto 1), teremos que o objetivo da
sociolinguística é, em suma, segundo uma feliz fórmula “jornalística” de Fishman,
procurar determinar quem fala qual variedade de qual língua, quando, com qual
propósito e com quais interlocutores. E podemos adicionar como, por que e onde.
[[…] la sociolinguistica è la disciplina che studia la diversità e la varietà della
lingua (delle lingue); e poiché le possibili classi di variazione della lingua (delle
lingue) sono essenzialmente quattro, dipendono cioè da quattro fondamentali
variabili, essa studierà in particolare come la lingua (le lingue) è diversa e cambia
(sono diverse e cambiano); 1) attraverso il tempo; 2) attraverso lo spazio; 3)
attraverso le classi sociali; 4) attraverso le situazioni sociali. Se vogliamo
privilegiare la visuale sincronica, ed escludiamo quindi il punto 1), avremo che
compito della sociolinguistica è insomma, secondo una felice formula
“giornalistica” di Fishman, cercar di determinare chi parla quale varietà di quale
lingua, quando, a proposito di che cosa e con quali interlocutori. E vi possiamo
aggiungere come, perché e dove].
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O objetivo dos estudos sociolinguísticos é, portanto, o estudo da língua e dos fatores
que promovem processos de variação e mudança. Cabe ainda esclarecer que a língua, para
esses estudos,
[…] é sim um sistema construído segundo os próprios princípios, mas é afetado
também pelas características dos usuários e das situações de uso. De alguma
maneira, a língua reflete dentro de si também os seus falantes, se assim quisermos
dizer assim (BERRUTO, 2005, p. 37).
[[...] è sì un sistema costruito secondo i propri principi, ma risente anche delle
caratteristiche degli utenti e delle situazioni d'uso. In qualche modo la lingua riflette
dentro di sé anche i parlanti, se vogliamo dire così].

A partir dessa definição percebe-se que há uma conciliação entre a visão estruturalista
de língua como sistema, defendida desde Saussure, e aquela que a enxerga como um
fenômeno interacional, social e heterogêneo. Ela é entendida, portanto, como um sistema
composto tanto por regularidades quanto por elementos que variam.
Embora essa definição pareça esclarecer suficientemente o que se entende por língua,
quando deixamos de lado o ponto de vista teórico e nos debruçamos sobre a realidade das
diversas comunidades linguísticas, deparamo-nos com sistemas linguísticos que possuem
praticamente as mesmas características das chamadas línguas nacionais (português, espanhol,
alemão, grego, entre outras), mas que, por razões sobre as quais refletiremos a seguir, são
denominados dialetos4.
Tomamos como exemplo para essa reflexão terminológica a situação linguística da
Itália, país que reconhece o italiano como língua nacional, no qual, no entanto, são faladas
dezenas de outras línguas que se distanciam da língua oficial nos planos sintático,
morfológico, fonológico e lexical, mas não são reconhecidas como línguas, sendo chamadas
de dialeto.
Esses dialetos, que são tão completos e complexos quanto a língua italiana, são
colocados em uma posição hierarquicamente inferior a ela e são tidos pelas classes sociais
mais altas de algumas regiões italianas como uma corrupção da língua nacional. O que nos

4

É importante esclarecer que, dada a configuração linguística italiana, entendemos dialeto como uma língua
autônoma com relação à língua oficial de um país, mas que, ao contrário dela, não goza de prestígio. Essa
concepção se opõe àquela difundida pelos estudos em língua inglesa, que definem dialeto como uma
variedade da norma padrão da língua oficial, podendo se diferenciar dela em razão do sotaque, do uso de
determinados lexemas ou outras características não muito profundas (SANTIPOLO, 2002, p. 28). O que os
estudos anglo-saxões entendem como dialect, aqui, entenderemos como variedades.
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leva a pensar: se os dialetos são, na realidade, línguas autônomas com relação àquela oficial,
então por que não se pode simplesmente reconhecer essa realidade de plurilinguismo?
Para responder a essa questão, lançamos mão da seguinte consideração:

É antes de tudo indispensável esclarecer que o termo língua, antes de ser próprio da
linguística (entendida como disciplina científica), é um termo político, cultural,
social e histórico (SANTIPOLO, 2002, p. 22).
[È innanzitutto indispensabile precisare che il termine lingua, prima di essere
proprio della linguistica (intesa come disciplina scientifica), è un termine politico,
culturale, sociale e storico].

Concluímos, assim, que se constitui como língua oficial de uma nação aquele sistema
que alcançou historicamente relevância política e/ou prestígio literário suficiente para imporse culturalmente e transformar-se em instrumento de comunicação reconhecido, defendido e
prestigiado pelo Estado.
Segundo Dardano e Trifone (1997, p. 59), além da questão política, outras
características extralinguísticas podem ajudar a distinguir a língua oficial do dialeto, são elas:
1. a língua oficial tende a ter um uso demograficamente mais extenso, enquanto o emprego do
dialeto se concentra em áreas geográficas mais reduzidas; 2. a língua nacional tende a sofrer
uma codificação, ou seja, são feitas escolhas entre formas concorrentes e então é estabelecida
uma norma, um modelo de língua padrão, o que raramente ocorre com o dialeto; 3. a língua
possui um uso escrito, que, normalmente, é ausente no caso do dialeto.
Embora não concordemos com a última dessas colocações, pois hoje se sabe que
vários dialetos possuem um uso escrito, sobretudo, literário, concordamos com os outros dois
pontos e, desse modo, adotaremos a distinção terminológica entre língua e dialeto.
Tendo definido a nossa perspectiva relativa a essas duas noções, cabe-nos a partir
desse momento passar aos conceitos de variação, variável, variante e variedade, muito
empregados pela sociolinguística e de grande importância para o desenvolvimento de nossa
pesquisa.
Quando em sociolinguística se emprega o termo variação, não se pensa em um
fenômeno específico, algo que se possa encontrar efetivamente em uma dada comunidade de
falantes, segundo Calvet (2002, p. 169-170), tem-se em mente o processo abstrato segundo o
qual todas as línguas naturais se modificam, isto é, pensa-se no fenômeno universal que tem
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como pressuposto fundamental a existência de formas linguísticas que ocorrem
alternadamente na produção efetiva dos falantes.
No que diz respeito ao termo variável, existem duas acepções distintas. Assim, para
que se evitem confusões terminológicas, fala-se de variável dependente e independente. Com
variável dependente entende-se o fenômeno de variação em si, aquele que foi detectado e é
estudado em sua interface com o contexto social no qual ocorre, enquanto dizendo variável
independente faz-se referência ao grupo de fatores internos à língua (fonológicos,
morfológicos, sintáticos, semânticos, discursivos e lexicais) ou externos a ela (geografia,
canal de comunicação, sexo, escolarização, classe social, grau de formalidade, tensão
discursiva) que pode exercer pressão sobre os usos, aumentando ou diminuindo a frequência
de ocorrência da variável dependente (LUCCHESI e ARAUJO, 2013) 5.
Finalmente, as variantes são as formas em variação (CALVET, 2002, p. 170), isto é,
são os elementos linguísticos que concorrem pelo mesmo lugar na estrutura da língua.
Quando usadas, as variantes têm o mesmo valor de verdade, mas se opõem em significado
social e/ou estilístico.
Quando se analisa uma variável dependente ao longo do tempo, nota-se que há dois
desenvolvimentos possíveis para as suas variantes: 1. elas podem permanecer estáveis no
sistema durante um período curto de tempo ou até por séculos, alternando-se constantemente;
2. uma das formas é abandonada pelos falantes, momento em que o fenômeno de variação
deixa de existir cedendo espaço para outro tipo de fenômeno bastante central nos estudos
sociolinguísticos, denominado mudança em progresso.
Os estudos em sociolinguística seguem um percurso, cujos passos principais são: a.
verificar a existência de um fenômeno de variação; b. procurar identificar o(s) seu(s) fator(es)
promotor(es); c. investigar o caminho percorrido pelas variantes ao longo do tempo, na
tentativa de prever se a variação chegará ao seu estágio último, que é o da mudança
linguística.
Como se pode perceber a partir dos passos citados acima, é fundamental para a
pesquisa sociolinguística a atuação do pesquisador em campo, ou seja, é necessário que ele
parta da análise da produção linguística efetiva dos informantes para atingir seus objetivos. É
justamente devido a essa metodologia que os pesquisadores têm conseguido estudar inúmeros
5

Disponível em: <http://www.vertentes.ufba.br/a-teoria-da-variacao-linguistica>. Acesso em 27 dez. 2013.
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fenômenos de variação e podido individuar traços linguísticos recorrentes na produção dos
falantes entrevistados de modo a caracterizar as diferentes variedades presentes nas línguas.
Berruto, em Fondamenti di sociolinguistica (1995, p. 75-6), define o termo variedade
como “um conjunto de traços congruentes de um sistema linguístico que co-ocorrem com um
certo conjunto de traços sociais, caracterizando os falantes e as situações de uso” [un insieme
di tratti congruenti di un sistema linguistico che co-occorrono con un certo insieme di tratti
sociali, caratterizzanti i parlanti e le situazioni d'uso].
Nesse sentido, as variedades de uma língua podem ser divididas em cinco dimensões:
diacronia, diatopia, diastratia, diamesia e diafasia.
As variedades diacrônicas são aquelas que podem ser verificadas quando se analisam
dois momentos distintos da história linguística de uma comunidade. O português falado no
Brasil no início do século XX, por exemplo, apresenta características que o diferenciam em
grande medida do português-brasileiro atual. Essas são, portanto, duas variedades da mesma
língua que se diferenciou em virtude da ação do tempo.
As variedades diatópicas se relacionam à distribuição territorial dos falantes e dizem
respeito às características linguísticas apresentadas por falantes provenientes de áreas
geográficas diferentes.
As variedades diastráticas são relacionadas diretamente aos grupos socioeconômicos
encontrados na comunidade falante. São fatores de variação diastrática: o nível de instrução, a
classe social, o pertencimento a um grupo específico, a idade e o sexo dos usuários da língua.
No plano da diamesia, a língua é observada sob a ótica do canal utilizado para a
comunicação. Nos últimos anos, com o advento dos novos meios de comunicação, aos já
tradicionais meios orais e escritos adiciona-se uma terceira modalidade dita "transmitida" (os
estudiosos italianos a denominam “trasmessa”), que coloca em inter-relação elementos
típicos da fala e da escrita.
Finalmente, na dimensão diafásica, temos as variedades que dependem do contexto no
qual a língua é utilizada. Interferem diretamente nas variedades diafásicas elementos como a
situação em que se dá a comunicação, as funções desempenhadas pelos falantes, o grau de
formalidade existente entre eles e o assunto abordado.
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Tendo em vista esses cinco planos de variação, podemos concluir que a disciplina
sociolinguística coloca em xeque a visão tradicional de norma, ou seja, aquela de:

língua ideal, baseada (supostamente) no uso dos grandes escritores (do passado, de
preferência), um modelo abstrato (que não corresponde a nenhum conjunto real das
regras que governam a atividade linguística por parte dos falantes de carne e osso).
(BAGNO, 2003, p. 50)

Afirma-se a necessidade de repensar a questão da norma, de descrevê-la como aquela
concretamente empregada pelos cidadãos que pertencem aos segmentos mais favorecidos da
população, e não mais como uma língua abstrata cujos falantes não existem.
Além da visão de norma, também a concepção de erro em língua materna é rediscutida
pela sociolinguística, pois, segundo Bagno (2007, p. 124):

[...] ninguém comete erros ao falar sua própria língua materna, assim como ninguém
comete erros ao andar ou ao respirar. Só se erra naquilo que é aprendido, naquilo
que constitui um saber secundário, obtido por meio de treinamento, prática e
memorização […].

Para a sociolinguística, portanto, todas as variedades linguísticas são igualmente
legítimas e dignas de serem descritas, não existindo variedades mais “bonitas” ou mais
“feias”, mais “corretas” ou mais “erradas”. O que existe, de fato, são variedades de prestígio,
valorizadas pelos falantes que a usam ou por aqueles que gostariam de usá-la, ou variedades
desprestigiadas, que são alvo do preconceito linguístico por serem estigmatizadas por aqueles
que não a usam ou por aqueles que a usam, mas não gostariam de usá-la.
Nessa perspectiva, a escola também tem sua função redimensionada, passando a ser o
lugar onde professores promovem ou deveriam promover discussões com seus alunos com a
finalidade de evidenciar os valores sociais atribuídos às variantes e às variedades linguísticas,
enfatizando a carga de discriminação que pesa sobre determinados usos da língua, levando
esses alunos a se conscientizarem de que sua produção será sempre sujeita a uma avaliação
social, seja ela positiva ou negativa.
Assim, a sociolinguística defende o tratamento em sala de aula do máximo possível de
variedades (rurais, urbanas, cultas, populares, coloquiais, formais, etc.), para que a escola
deixe de ser a instituição responsável pela difusão do preconceito linguístico, fazendo com
que os aprendizes passem a valorizar a sua própria variedade, respeitem as demais e sejam
33

capazes de escolher aquela que queiram usar num dado contexto comunicacional. Afinal,
como diz Bagno, em seu livro intitulado Preconceito linguístico:

Uma das principais tarefas do professor de língua é conscientizar seu aluno de que a
língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de
vestimenta. Ninguém vai só de maiô fazer compras num shopping-center, nem vai
entrar na praia, num dia de sol quente, usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas...
(2009, p. 130)

Tarefa essa que não se deve restringir apenas aos professores de língua materna, mas
ser estendida também aos envolvidos com o ensino de línguas estrangeiras, aos quais cabe
abordar as diferentes variedades sociolinguísticas desde os primeiros momentos de contato do
aprendiz com a língua alvo para que também ele se possa munir de “todo tipo de vestimenta”.

1.3 A arquitetura do italiano contemporâneo
Na seção anterior, nos detivemos sobre várias noções norteadoras dos estudos
sociolinguísticos, entre as quais estava o conceito de variedade. Agora, descreveremos a
arquitetura do italiano contemporâneo, concentrando-nos nas variedades que a constituem.
Entre os anos 1960 e 1980, muitos foram os estudiosos que propuseram modelos de
descrição das variedades linguísticas italianas (PELLEGRINI, 1972; SANGA, 1978; MIONI,
1983a; SABATINI, 1984). Embora acreditemos que cada uma dessas obras tenha trazido à
discussão pontos de vista importantes, para a composição deste subcapítulo, baseamo-nos,
sobretudo, em Sociolinguistica dell‟italiano contemporaneo (1987) de Gaetano Berruto; Le
varietà dell‟italiano (1998) de Lorenzo Coveri, Antonella Benucci e Pierangela Diadori; e
Introduzione alla linguistica italiana (2007), de Alberto Sobrero e Annarita Miglietta.
Em nossa descrição das variedades encontradas em território italiano, adotaremos a
perspectiva sincrônica da língua. Excluiremos, portanto, a dimensão diacrônica, abordando as
dimensões diatópica, diafásica, diastrática e diamésica.
Embora consideremos que a divisão em dimensões possa levar à falsa ideia de que elas
sejam independentes umas das outras, passaremos a seguir a descrevê-las separadamente
apenas para que possamos elucidar os seus traços constituintes com maior clareza e
organização.
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1.3.1 O italiano padrão
Decidimos começar a descrever as variedades presentes em território italiano a partir
do italiano padrão (também denominado standard), pois acreditamos que ele seja de difícil
delimitação, visto que pode ser considerado tanto ligado à diastratia, dado que apenas falantes
cultos podem produzi-lo, quanto à diafasia, em dependência de um contexto muito formal, ou
ainda à diamesia, já que o meio escrito seria aquele que mais favoreceria o seu emprego.
Vamos colocar o problema a partir da seguinte questão: o que é o "padrão" de uma
língua? De acordo com o dicionário italiano eletrônico Sabatini Coletti6, são duas as acepções
possíveis: a primeira coloca standard como sinônimo de “modelo linguístico de prestígio,
codificado e adotado como meio de comunicação pelos órgãos de informação e pelas
instituições educacionais”; enquanto a segunda acepção corresponde à “língua comum, de
nível médio, correntemente usada pelos falantes de uma comunidade e desprovida de traços
marcados socialmente” 7.
Diante dessas duas acepções é importante esclarecer que, ao longo do nosso estudo,
quando nos referirmos ao termo padrão ou standard, estaremos assumindo a primeira
perspectiva, pois parece-nos que quando um italiano se refere a “italiano standard” está
pensando, antes de tudo, na variedade de língua tida como a norma de correção linguística,
ensinada nas escolas como se fosse um sistema eterno e imutável. A segunda acepção será
aqui substituída por italiano neo-standard, expressão cunhada por Gaetano Berruto sobre a
qual nos debruçaremos na próxima seção.
A origem do italiano standard se conecta fortemente ao debate literário iniciado com a
obra De vulgari eloquentia, escrita por Dante Alighieri, no século XIV, que tinha como ponto
central a questão de qual deveria ser o “dialeto itálico” a ser usado na composição das obras
literárias.

6

7

A opção de recorrermos a um dicionário não especializado deve-se ao fato de que queríamos saber como o
termo "standard" ("padrão") era entendido em contextos de "língua comum". De fato, nesse momento da
pesquisa, procurávamos apenas entender como falantes de língua italiana costumam entendê-lo.
Trecho integral da citação no original italiano: “standard linguistico, varietà di lingua (detta anche lingua
standard) a cui ci si riferisce in due accezioni diverse, sia nel senso di modello linguistico di prestigio,
codificato e adottato quale mezzo di comunicazione dagli organi di informazione e dalle istituzioni
educative, sia nel senso di lingua comune, di livello medio, correntemente usata dai parlanti di una comunità
linguistica e priva di tratti socialmente marcati”.
Disponível em: <http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/standard.shtml>. Acesso em 25 jun. 2013.
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Dante Alighieri optou por usar sua língua materna na obra La divina commedia o
vulgar florentino. Mais tarde, Petrarca e Boccaccio também escreveram suas obras em
florentino. No século XIX, o escritor Alessandro Manzoni propõe a contratação de
professores toscanos nas escolas e a publicação de um dicionário da língua florentina. Todos
esses fatos colaboraram para que o vulgar urbano da classe culta de Florença ficasse em
evidência e se constituísse como base da língua nacional.
Hoje, porém, devido à influência de fatores históricos, segundo Gaetano Berruto
(1987, p. 58), é impróprio dizer que a variedade standard do italiano coincide com o
florentino culto, pois esse último mudou e se distanciou da norma. Além disso, o estudioso
afirma, acerca do italiano padrão,
[…] na Itália ninguém (se não notáveis exceções completamente especiais) possui o
italiano padrão como língua materna: a variedade padrão não é aprendida por
nenhum falante como língua nativa, não existem falantes nativos de standard (1987,
p. 59).
[[…] in Italia nessuno (se non notabili eccezioni del tutto speciali) possiede
l'italiano standard come lingua materna: la varietà standard non è appresa da
nessun parlante come lingua nativa, non esistono parlanti standard nativi].

Desse modo, a língua italiana standard será considerada por nós uma abstração não
correspondente a nenhuma variedade efetivamente encontrada em território italiano e,
portanto, será considerada apenas enquanto ponto de referência para possíveis comparações
com relação às demais variedades.

1.3.2 O italiano neo-standard

Após o italiano standard, elucidaremos a concepção adotata aqui acerca do italiano
denominado neo-standard, ou italiano do uso médio, nas palavras do estudioso Sabatini
(1985).
Como já havíamos dito na seção anterior, o italiano neo-standard corresponde à
segunda acepção encontrada no dicionário para a o termo standard, constituindo, portanto,
uma fração da língua nacional que é comum aos italianos, ou seja, um agrupamento de
fenômenos linguísticos que são compartilhados pelos falantes nativos independentemente da
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sua região de proveniência, do estrato social do qual fazem parte ou da situação comunicativa
à qual são expostos.
Nas palavras do estudioso Mioni (1983a), esse novo standard é:

estruturalmente mais simples (mais próximo da fala coloquial), mais variado (em
diatopia, com a policentralidade dos modelos de uso admitidos; em diafasia com a
introdução no uso cotidiano das línguas setoriais etc. [cada uma das quais deixa a
própria sedimentação]), mais amplamente fundado em termos sociais (p. 515).
[[…] strutturalmente più semplice (maggiormente vicino alla parlata colloquiale),
più variato (in diatopia, con la policentralità dei modelli d'uso ammessi; in diafasia
con l'immissione nell'uso quotidiano dei linguaggi settoriali ecc. [ciascuno dei quali
lascia la propria sedimentazione]), più ampiamente fondato in termini sociali].

Berruto (1987) afirma que para uma maior caracterização dessa variedade seria
necessária ainda a análise de vários corpora linguísticos. Contudo, a seguir elencaremos
sumariamente os principais fenômenos morfossintáticos e lexicais8 que já na década de 1980
haviam sido identificados intuitivamente por ele e por Sabatini e que são retomados no texto
de Coveri et al. (1998).
No âmbito morfossintático, podem ser citados pelo menos dezessete fenômenos que
eram marcados e que hoje são aceitos em maior ou menor grau pelos falantes italianos. São
eles:

8

Em nossa pesquisa, optamos por nos concentrar apenas nos níveis morfossintático e lexical, excluindo aquele
fonológico por acreditar que ele não contribuiria à pesquisa, dado que os diálogos contidos nos livros
didáticos analisados foram interpretados por locutores treinados para realizarem a pronúncia standard da
língua, sendo bastante improvável, portanto, encontrar neles realizações fonológicas marcadas
diatopicamente ou diastraticamente.
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Tabela 1: Características morfológicas do italiano neo-standard
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.

aumento do gerúndio precedido do verbo stare;
“Sta dormendo”
concordância verbal feita de acordo com nomes coletivos;
“Molta gente dicono”
construção reflexiva dita de “afeto” com verbos originalmente transitivos;
“Mi bevo una birra”
desaparecimento dos pronomes demonstrativos codesto, costì, costà, substituídos progressivamente
por questo, questa, queste, questi, ou ainda, na língua falada, por „sto/‟sta;
“Metti via questa piantina e pensa a guidare” ou ainda “Metti via „sta piantina e pensa a guidare”
emprego do pronome gli como única forma dativa para feminino, masculino e plural;
“Ma tu le hai detto che l‟avevi già cercata ieri?”, substituído por “Ma tu gli hai detto che l‟avevi già
cercata ieri?”
emprego frequente de questo/quello unidos a qui/lì/là;
“Questo qui mi sembra un ristorantino dove va la gente del posto”
emprego do che polivalente;
“Vai avanti tu che sai la strada”
frases clivadas:
“È Maria che cucina”
futuro indicativo substituído pelo presente indicativo, e empregado para indicar ações sobre as quais
são feitas hipóteses;
“Verrò domani”, substituído por “Vengo domani”
imperfetto indicativo usado para as formas de cortesia, para os jogos, para contar os sonhos, em
substituição ao período hipotético da impossibilidade ou ao condicional para expressar o futuro no
passado;
“Volevo chiederti un favore”
passato prossimo no lugar do passato remoto ou do futuro anteriore;
“Quando l‟avrò finito te lo porterò”, substituído por “Quando l‟ho finito te lo porto”
presente congiuntivo em regresso com os verbos putandi e supressão do che na língua falada;
“Devo prendere un treno che parta nel pomeriggio”, substituído por “Devo prendere un treno che
parte nel pomeriggio”
substituição de ciò por questo/quello no lugar de uma proposição inteira;
“Ciò che non capisce è che non si può sempre parlare di politica con gli amici”, substituído por
“Quello che non capisce è che non si può sempre parlare di politica con gli amici”
substituição dos pronomes pessoais egli, ella, essa, esso e relativos valores plurais com lui, lei e loro,
inicialmente pronomes usados como objeto indireto;
“Ella è una donna meravigliosa”, substituído por “Lei è una donna meravigliosa”
tendência a limitar o pronome locativo à forma ci, enquanto vi è considerado muito formal;
“Se andate all‟ultimo spettacolo non posso venirci, domani devo alzarmi presto”
topicalização com deslocamentos à direita ou à esquerda;
“L‟hai pagata la bolletta del gas?”
uso do c'è dito presentativo, que evita que em um único bloco haja muitas informações novas;
“C‟è un film che vorrei vedere”

No que tange ao léxico, tem-se: progressiva redução de formas alotrópicas, como em
giovane/giovine, com preferência para giovane, e aumento de estrangeirismos sem adaptação,
como em computer, mouse, entre outros.
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1.3.3 As variedades diatópicas

O principal fator de variação linguística em território italiano é o geográfico. Até
mesmo percorrendo distâncias curtas, visitando cidades não muito distantes umas das outras,
podem-se notar traços de diferenciação linguística que vão desde a pronúncia até diferenças
ligadas a aspectos morfossintáticos.
O número de grupos de variedades regionais existentes em território italiano varia de
acordo com a época e com os critérios adotados pelos teóricos que os dividem. Dardano e
Trifone (1997), por exemplo, em La nuova grammatica della lingua italiana, enumeram
quatro grupos principais de variedades regionais: 1. setentrional; 2. toscana; 3. romana; 4.
meridional. Deixam de considerar ou tomam como parte das variedades meridionais as
variedades faladas nas regiões centrais: Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, e nas ilhas:
Sardenha e Sicilia.
Paolo D‟Achille (2006), em L‟italiano contemporaneo, aumenta esse número e
descreve seis grupos principais: 1. variedades setentrionais; 2. variedade toscana; 3. variedade
romana; 4. variedades meridionais; 5. variedade siciliana; 6. variedade sarda.
Sobrero e Miglietta (2007) contam cinco grupos: 1. italiano regional setentrional,
falado em todas as regiões do norte do país; 2. variedade toscana; 3. variedade mediana,
falada no Lazio, na Umbria e em Marche; 4. italiano regional meridional, falado em todas as
regiões do sul do país; 5. italiano regional sardo, que, para os autores, embora seja falado
apenas na Sardenha, não pode ser assimilado por nenhum outro grupo maior por razões de
ordem fonética e morfossintática (p. 95).
Coveri et al., anos antes, em 1998, em Le varietà dell‟italiano, descrevem os traços
morfossintáticos relativos a três grupos maiores de variedades: 1. variedades setentrionais; 2.
variedades toscanas; 3. variedades centro-meridionais. De modo geral, as variedades
setentrionais são aquelas difundidas nas seguintes regiões: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. As
variedades toscanas dizem respeito ao território da região Toscana. E as variedades centromeridionais são aquelas encontradas em: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio,
Marche, Molise, Puglia, Umbria, Sicilia e Sardegna.
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A nosso ver, essa grande divergência entre os teóricos é um reflexo do ainda pequeno
número de pesquisas empíricas conduzidas nessa direção, o que ratifica a importância de
estudos como, por exemplo, o realizado por Tullio de Mauro em conjunto com outros
linguistas para a formulação do Lessico di frequenza dell‟italiano parlato (1993), que buscou
in loco as palavras mais recorrentes em conversas espontâneas entre italianos de diferentes
áreas geográficas, pois esse tipo de trabalho, que segue uma metodologia de pesquisa mais
bem definida, permite que o pesquisador ultrapasse os limites impressionísticos e chegue a
conclusões mais contundentes e, portanto, menos discutíveis.
Tendo em vista o número ainda pequeno de trabalhos totalmente baseados em
metodologia científica que caracterizem mais detalhadamente os principais grupos de
variedades regionais, adotaremos na nossa pesquisa a divisão proposta por Coveri et al.,
constituída por italiano setentrional, toscano e centro-meridional, pois, embora seja uma das
mais antigas, engloba três importantes áreas geográficas italianas e grupos de variedades mais
facilmente distinguíveis.
No que diz respeito ao léxico, Coveri et al. (1998, p. 51) afirma que as variedades
regionais sofrem grande influência dos dialetos, tanto que, analisando-se o léxico italiano, é
possível identificar interferências tanto da língua italiana nos dialetos, quanto dos dialetos no
italiano, gerando as chamadas palavras-bandeira, que são itens lexicais originariamente
provenientes dos dialetos que foram incorporadas ao italiano regional de uma dada localidade.
Além das palavras-bandeira, existem também os geossinônimos, isto é, lexemas
diferentes usados em áreas geográficas distintas para expressar um mesmo conceito.
Inserimos uma tabela exemplificativa de alguns dos principais geossinônimos e de seus
respectivos referentes, fornecida por Coveri et al. (1998, p. 53-4).
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Tabela 2: Geossinônimos e áreas de difusão
Referente

Vocábulos usados no
norte

Vocábulos usados na
Toscana

Vocábulos usados no
centro-sul

Azar

Sfiga

scarogna, scalogna

jella, sfiga

sculo

scarogna, scalogna

lacci, laccetti

stringhe

lacci

legacci

aghetti

lazze

stringhe

lacci

lazzi

sberla

schiaffo

sganassone

ceffone

schiaffo

labbrata

buffettone

lacca

sveglia

Cordão que serve para amarrar
os sapatos

Golpe dado com a mão sobre a
face de uma outra pessoa

ceffone
vai e vieni
Mergulhar alimento em um
liquido

pucciare

zuppare

azzuppare

pocciare

inzuppare

inzuppare

tocciare
Não ter êxito em algo

intingere

ceffare

padellare

non essere buono a...

ciccare

scaciare

ciccare

toppare
Objeto usado para pendurar
roupas no armário

toppare

ometto

gruccia

stanfella

stampella

cruccia

stampella

attaccapanni

crocetta

croce

gruccia

appendiabiti

crociera
appendino
croce
angioletto

Pedaço de tecido velho, não
mais utilizável, ou usado para
limpar chão e móveis

straccio

cencio

strofinaccio

pezza
straccio
petaccia
mappina

Pobre que pede esmola na rua

Recipiente de cozinha redondo
ou retangular, com as bordas
baixas para ser levado ao forno

Barbone

mendicante

pezzente

accattone

mendicante

teglia

teglia

ruoto

tegame

tegame

teglia

testo

pirofila

tiella

pirofila
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Do ponto de vista morfológico, Coveri et al. (1998, p. 49) afirma que os principais
fenômenos distintivos das variedades setentrionais são:

Tabela 3: Fenômenos morfológicos das variedades setentrionais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

adição de su e giù (para cima e para baixo) a certas formas verbais;
“togliere giù”, “prender su”
artigo definido antecedendo nomes próprios;
“Giovanna sa parlare il tedesco”, substituído por “La Giovanna sa parlare il tedesco”
ausência do passato remoto, suplantado pelo passato prossimo;
“L‟anno scorso feci un viaggio”, substituído por “L‟anno scorso ho fatto un viaggio”
reforço de pronomes ou adjetivos demonstrativos com partículas adverbiais incongruentes;
“Quella ragazza qui”
sistema demonstrativo com dois elementos: questo e quello;
“È tuo codesto cane?, substituído por “È tuo questo cane?”
tendência a usar os pronomes em posição enclítica, ao invés daquela proclítica;
“Mi devi telefonare” substituído por “Devi telefonarmi”
uso de mia mamma, mio papà sem o emprego do artigo definido.
“Il mio papà è uscito alle 7.00”, substituído por “Mio papà è uscito alle 7.00”

Como características morfológicas das variedades toscanas, Coveri et al. elencam
(1998, p. 49):
Tabela 4: Fenômenos morfológicos das variedades toscanas
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

a 3ª pessoa plural do presente indicativo dos verbos da 2ª e 3ª conjugação terminando em -ano, como
loro prendano, ao invés de prendono.
o congiuntivo imperfetto dos verbos stare e dare, nas formas stassi e dassi, no lugar de stessi e dessi, por
analogia com os verbos da primeira conjugação;
preponderância do uso do si impessoal, preferido à 1ª pessoa plural noi;
“Noi si va via” ao invés de “Noi andiamo via”
uso de questo, codesto e quello, independentemente do contexto comunicativo (formal ou informal);
uso do passato remoto e do passato prossimo mesmo na língua falada mais informal, para a
diferenciação entre as ações passadas e terminadas, percebidas como remotas e não mais ligadas ao
presente, e aquelas que se desenvolveram em um passado recente;
uso do pronome pessoal de 2ª pessoa singular complemento objeto (te) no lugar do pronome pessoal
sujeito correspondente (tu);
“Vieni te?” no lugar de “Vieni tu?”
verbo no singular anteposposto ao nome plural.
“Si vede parecchie cose” ao invés de “Si vedono parecchie cose”

É importante ressaltar que os pontos 1, 2, 3 e 7, embora de bastante frequência, são
formas marcadas diastraticamente, sendo associadas sobretudo às camadas sociais com baixo
grau de escolarização e menor poder aquisitivo.
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Finalmente, nas variedades centro-meridionais temos os seguintes fenômenos
morfológicos (COVERI et al., 1998, p. 50)9:

Tabela 5: Fenômenos morfológicos das variedades centro-meridionais
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ci usado no lugar dos pronomes indiretos le (= a lei) e gli (=a lui);
“Io ci dissi di stare attento” no lugar de “Io gli/le dissi di stare attento/a”
inversão entre congiuntivo e condizionale no período hipotético da possibilidade;
“Se diresti la verità, mi facessi contento”
preferência pelo modo indicativo ao invés de congiuntivo;
“Spero che vieni”
preferência pelos pronomes proclíticos;
“Mi devi telefonare”
prevalência do passato remoto com relação ao passato prossimo, especialmente no caso da variedade
regional siciliana;
pronome pessoal Voi como forma de cortesia no lugar de Lei;
“Scusate, signora, ma siete proprio sicura?”
verbo stare usado no lugar de essere;
“Qui non ci sta niente da fare” no lugar de “Qui non c‟è niente da fare”
verbo tenere no lugar de avere.
“Tengo fame”

1.3.4 As variedades diafásicas

As variedades diafásicas são aquelas que se relacionam ao contexto no qual ocorre a
interação. Dentro dessa dimensão, existem dois grupos de variedades: aquelas ligadas ao
assunto e à finalidade do ato comunicativo, que geram as chamadas línguas especiais10, e
aquelas que dependem do maior ou menor grau de intimidade entre os falantes e do nível de
formalidade estabelecido entre eles, chamadas registros.
Segundo Sobrero e Miglietta (2007, p. 137), as línguas especiais podem ser
subdivididas em duas categorias: línguas de especialidade (lingue specialistiche),
desenvolvidas para atender as necessidades de uma ciência e, portanto, usadas quando há
falantes com alto grau de especialização, por exemplo, a língua da matemática, da medicina
ou da informática; e línguas setoriais (lingue settoriali), que dizem respeito à língua

9

10

Nas obras consultadas são tratados traços fonológicos das variedades regionais, entretanto, devido à sua
complexidade, esse nível não será considerado na observação dos diálogos.
Optamos por não elencar as características das línguas especiais, pois elas não são retomadas ao longo do
estudo.

43

empregada em setores não especializados, como na televisão, nos jornais, nas revistas, nas
publicidades, entre outros.
Quanto à seleção dos registros, consideramos que seja aquela que requer maior
consciência linguística por parte dos usuários de uma língua, pois um dado indivíduo,
encontrando-se, por exemplo, em uma situação formal, deverá proceder a seleções linguísticas
que estejam de acordo com a situação comunicativa na qual está inserido, exigindo-lhe maior
atenção na organização e no conteúdo de seu enunciado.
É impróprio falar de registros como se fossem variedades nitidamente separáveis,
tendo em vista a impossibilidade de identificar com precisão os limites que os separam. Desse
modo, atualmente, para descrever essa realidade, emprega-se o conceito de continuum, que
nos permite entender as variedades a partir da presença gradual de traços linguísticos
inseridos em um espaço entre dois pólos nos quais se encontram as duas variedades mais
facilmente distinguíveis.
Diante desse continuum, os registros linguísticos são constituídos por traços comuns a
todos eles, traços comuns a alguns deles e traços peculiares que distinguem um registro dos
demais.
Tendo em vista a impossibilidade de se descrever minuciosamente cada uma das
variedades que compõem a dimensão diafásica, apresentaremos a seguir as características
gerais de dois registros que se encontram em pontos extremos desse continuum: o formal e
informal.

1.3.4.1 O registro formal

O registro formal é usado entre falantes que não se conhecem, ou que se conhecem
sem serem íntimos, ou ainda em contextos nos quais há a necessidade de expressar respeito ou
posição hierárquica não paritária.
Segundo Coveri et al. (1998, p. 146) e Sobrero e Miglietta (2007, p. 136), o registro
formal pode ser associado também à diamesia, por coincidir frequentemente com o canal
escrito da língua, e à diastratia, na medida em que os indivíduos pertencentes à classe culta
são mais comumente expostos a situações que requeiram o emprego do registro formal do que
aqueles pertencentes às camadas menos favorecidas da sociedade.
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De acordo com Berruto (1987, p. 152), algumas das características lexicais e
morfossintáticas do registro formal são:

Tabela 6: Características lexicais e morfossintáticas do registro formal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Características lexicais
emprego recorrente de palavras com estrutura
interna complexa;
léxico dos subcódigos;
palavras áulicas ou levemente arcaizantes;
significados abstratos;
tendência à verbosidade;
variantes morfológicas formais ou arcaizantes.

1.
2.
3.
4.

Características morfossintáticas
conectivos explicitando a relação sintática entre as
orações;
escassas referências ao “eu” falante;
sintaxe elaborada, com encaixes;
tendência ao desenvolvimento argumentativo.

1.3.4.2 O registro informal

Esse registro é caracterizado pelo menor monitoramento sobre aquilo que é dito e pela
escassa planificação, sendo empregado em contextos nos quais os interlocutores se situam na
mesma faixa etária ou são jovens, quando são pessoas que se conhecem e têm relação de
amizade, ou em determinados tipos de relações de trabalho, etc.; diante de discussões
acaloradas, quando quem fala está cansado, e em todas as situações em que se reduz o nível
de monitoramento linguístico.
Segundo Berruto (1987, p. 150-1) e Coveri et al. (1998), as principais características
do registro informal são:

Tabela 7: Características lexicais e morfossintáticas do registro informal
1.
2.
3.
4.
5.

Características lexicais
epítetos e imprecações;
escassa variação lexical;
formas onomatopaicas;
palavras abreviadas;
termos fortemente conotados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Características morfossintáticas
emprego do sufixo – issimo com substantivos;
emprego do sufixo –ata;
emprego elevado de diminutivos;
escasso emprego de dêiticos;
estrutura centralizada no “eu” falante;
frequentes mudanças de projeto;
frequentes pronomes tônicos e átonos;
mínima explicitação da articulação sintática;
prevalência de verbos e substantivos concretos;
uso intenso de pronomes demonstrativos;
verbos bipronominais (como cavarsela, andarsene).
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1.3.5 As variedades diastráticas

A diastratia, como visto anteriormente, pressupõe a presença de diferentes grupos
sociais em uma comunidade linguística. Nessa dimensão, situam-se as variedades ligadas ao
grau de instrução e à classe social dos indivíduos (italiano popular e culto), ao pertencimento
de um indivíduo a um grupo (uso de gírias), à idade dos falantes (italiano giovanile ou dos
jovens) e ao sexo.
A seguir ilustraremos a noção de italiano popular, a variedade utilizada por falantes
italianos, cuja "língua materna" é um dos dialetos da península itálica, que, em geral, não
receberam instrução escolar suficiente e possuem, portanto, conhecimentos fragmentários de
língua italiana. Suas produções linguísticas são caracterizadas por constituírem uma mescla de
elementos provenientes dos dois sistemas linguísticos em jogo.

1.3.5.1 O italiano popular

O conceito de italiano popular foi introduzido na década de 1970 por Manlio
Cortelazzo (1972) e Tullio de Mauro (1970). Com o objetivo de eliminar as ambiguidades que
circundavam essa expressão, Berruto (1993b, p. 58) define-o da seguinte maneira:

aquele conjunto de usos frequentemente recorrentes na fala e (quando for o caso) na
escrita de pessoas não instruídas e que na maioria das vezes na vida cotidiana usam
o dialeto, caracterizados por numerosos desvios com relação ao previsto pelo
italiano standard normativo.
[quell'insieme di usi frequentemente ricorrenti nel parlare e (quando sia il caso)
nello scrivere di persone non istruite e che per lo più nella vita quotidiana usano il
dialetto, caratterizzati da numerose devianze rispetto a quanto previsto dall'italiano
standard normativo].

Os estudos desenvolvidos com o objetivo de evidenciar a configuração do italiano
popular, desde o início do século passado, através da análise de cartas de soldados da Primeira
Guerra Mundial (ver Spitzer, 1922), mostram que a característica principal dessa variedade é
a influência exercida pela língua materna do emissor, que era em quase todos os casos um dos
dialetos da Itália, enquanto o italiano “padrão” constituiria para esses indivíduos algo mais
próximo de uma segunda língua, adquirida apenas em contexto de instrução formal e, quase
sempre, de forma insuficiente, dado o baixo nível de escolarização das pessoas que escreviam.
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Embora o italiano popular seja de difícil caracterização devido aos inúmeros dialetos
existentes na Itália, tais pesquisas fornecem um elenco de elementos que comparecem
independentemente da origem do falante e que são retomados por Coveri et al. (1998, p. 97):
Tabela 8: Características do italiano popular
1.

acúmulo de preposições;
“Lavora presso a delle famiglie”
acusativo preposicionado;
“A me non mi mandi li”
adjetivo invariável usado com função adverbial;
“Gli voglio bene uguale” por “ugualmente”
cancelamento de morfemas;
“dichiara” por “dichiarazione”;
cancelamento de sílabas;
“dirizzo” por “indirizzo”
concordância morfológica com base no significado;
“Le ho pagato tanto”
expressões hiper-caracterizadas;
“la più maggiore” por “la maggiore”
grafia que provém da pronúncia e divisão errada das palavras;
“falzo” por “falso” e “avvoi” por “a voi”
paraetimologia;
“autobilancia” por “autoambulanza”;
simplificação de nexos consonânticos;
“tennico” por “tecnico”
simplificação do paradigma dos pronomes possessivos;
“Conosci Francesca e Paolo? Ho visitato la casa sua.” por “Conosci Francesca e Paolo? Ho
visitato la loro casa.”
uso de frases prontas.
“indisponibilità di tempo”, “con ciò mi congedo”

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

1.3.5.2 O italiano culto

Se, por um lado, o italiano popular é a variedade de língua empregada por falantes que
tiveram instrução médio-baixa ou baixa e que adquiriram apenas parcialmente a língua oficial,
por outro, o italiano culto é o italiano falado por aqueles cujo nível de instrução é médio-alto
ou alto.
Segundo Coveri et al. (1998, p. 98), enquanto o italiano popular constituiu objeto de
pesquisa já no século passado, o italiano culto ainda não foi estudado, sendo descrito
assistematicamente como uma variedade de italiano coincidente grosso modo com o italiano
standard.
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Essa coincidência apenas parcial justifica-se pelo fato de a produção de falantes cultos
apresentar tanto características do italiano standard, aprendido como modelo de língua na
escola, quanto traços da variedade regional do falante.
Tendo em vista a semelhança entre standard e italiano culto e a ausência de dados
científicos relativos a essa variedade, optaremos por considerar o italiano culto como
respeitante das características do italiano standard (cf. 1.3.1), e passaremos à próxima
variedade, ligada à diferença relativa à faixa etária.

1.3.5.3 O italiano dos jovens

Essa variedade é falada por jovens que estão passando da adolescência à idade adulta e
compreende a faixa etária de 14-21 anos. É normalmente empregada em contextos
específicos, quando os jovens se encontram distantes dos pais, ou seja, nas escolas (fora da
sala de aula), nos cursos que frequentam, na casa de amigos, entre outros.
O italiano dos jovens é constituído, segundo Sobrero e Miglietta (2007, p. 105), por
seis camadas linguísticas: italiano coloquial informal, dialeto, gírias tradicionais, gírias
inovadoras, linguagem da publicidade e dos meios de comunicação e línguas estrangeiras.
Dada essa confluência de fontes linguísticas, o italiano dos jovens não pode ser
considerado uma única variedade, sendo, de fato, um conjunto de usos marcados através das
gerações e da área geográfica de proveniência de seus falantes, que tem como característica
principal a rápida atualização de seus elementos constituintes, velocidade essa que inviabiliza
ou ao menos dificulta a realização de estudos nessa área11.
No que tange à sua função, ele é empregado entre os jovens para causar efeito lúdico,
reforçar a coesão do grupo do qual fazem parte e para evidenciar a contraposição com relação
a outros grupos.

11

Na tentativa de acompanhar a velocidade com que o italiano dos jovens se modifica, Maria Simonetti é
responsável pelo dicionário online Slangopedia, cuja finalidade é apresentar novas palavras do italiano
giovanile. Falantes de diferentes regiões enviam mensagens à redação do jornal l‟Espresso informando o
significado e a área de proveniência de termos ainda não presentes no dicionário. Assim, a cada duas
semanas, o dicionário, hospedado no site desse jornal, é ampliado graças às indicações feitas pelos leitores.
Disponível em: < http://temi.repubblica.it/espresso-slangopedia>. Acesso em 28 dez. 2013.
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Os fenômenos linguísticos mais facilmente identificáveis se relacionam à inovação
lexical. De modo geral, são eles (Coveri et al., 1998, p. 104):

Tabela 9: Fenômenos característicos do italiano falado por jovens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

abreviações;
“mega” por “grande”
dialetismos;
“pirla” do milanês, que significa “stupido”
estrangeirismos;
“new entry” por “studente appena arrivato, recluta”
eufemismos com efeito irônico;
“lattiginoso” por “pallido come un cadavere”
expressões cultas usadas informalmente para efeito irônico ou cômico;
“omaggiare” por “regalare”
Gírias;
“secchione” por “studente che studia molto”
hipérbole;
“mitico” por “bello, bravo”
turpilóquios;
“un cazzo” por “un niente”, “palle” por “noia”
metáfora;
“un cesso” por “brutto”
metátese;
“drema” por “madre”
sufixos raros;
“-ozzo”, como em “paninozzo” , que significa “panino”
tecnicismos.
“cerebroleso” por “stupido”

1.3.5.4 Variedade e gênero

Além das variedades relativas ao nível social, ao nível de instrução e à idade existem
diferenças quanto à língua produzida por homens e por mulheres. Tais discrepâncias
começaram a ser estudadas na década de 1970, principalmente por Robin Lakoff em
Language and Woman's place (1975).
O estudioso conduziu sua pesquisa e chegou a duas conclusões fundamentais: as
mulheres tendiam a ser linguisticamente mais conservadoras do que os homens, devido ao
fato de passarem a maior parte do tempo em casa e alheias às mudanças linguísticas, e a usar
as variedades de maior prestígio, já que a elas cabia a educação dos filhos, o que as levava a
preferir as formas mais bem aceitas socialmente, enquanto os homens usavam o dialeto.
A partir desse estudo, pôde-se começar a entender que a relação entre o sexo e a língua
não depende só do fator gênero, mas também, e talvez essencialmente, da posição que os
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indivíduos ocupam na sociedade, isto é, é importante conhecer quais as atividades que
homens e mulheres desenvolvem, quais os seus papéis sociais, quais os meios nos quais
circulam, entre outros.
Nas últimas décadas, os movimentos feministas têm reivindicado um uso não sexista
da língua, incentivando a formação e o uso de novas palavras que designem as profissões que
anteriormente eram exercidas apenas por homens, exigindo o abandono do acordo
morfológico que respeita o gênero masculino mesmo nas situações nas quais o número de
homens é menor que o número de mulheres e procurando redimensionar o lugar da mulher
nas atitudes linguísticas.
Com relação aos fenômenos linguísticos considerados estreitamente associados aos
hábitos linguísticos femininos, podem ser citados os indicados por Coveri et al. (1998, p.1067):

Tabela 10: Fenômenos característicos das variedades faladas por mulheres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

apelativos afetuosos;
diminutivos;
eufemismos;
fórmulas de hesitação e de atenuação;
hipérboles;
marcas de cortesia;
uso menos frequente de palavras tabu.

1.3.6 As variedades diamésicas

No repertório linguístico italiano, outro eixo de variação de grande relevância é o
diamésico, que diz respeito às mudanças operadas na comunicação que se realiza através do
canal oral, visual ou oral-visual. De modo geral, essa dimensão refere-se à tradicional
diferenciação entre língua oral e escrita, às quais foi acrescentada mais recentemente a língua
transmitida.
A importância no contexto italiano dessa dimensão da variação justifica-se pelo fato
de a língua escrita ter constituído um importante catalisador para a unificação linguística do
país, além de ter sido o único instrumento capaz de permitir a comunicação entre falantes
provenientes de diferentes áreas geográficas, fundamental a partir da unificação do país,
acontecida em 1861, já que as pessoas precisavam se entender para trabalharem na
administração pública da nação recém-constituída.
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No que concerne à língua oral, somente um ano após a unificação do Estado italiano,
em 1862, instaura-se uma lei que estabelece que os alunos de até quatorze anos deviam
estudar a língua italiana, oficializada como língua nacional. Assim, a unidade linguística
italiana em nível de oralidade baseia-se em um modelo literário que foi ensinado na escola
como padrão de língua e pode ser vista como o resultado de uma série de fatores, como o
próprio aumento da escolarização entre os italianos, as transformações econômicas pelas
quais passou o país, o advento dos meios de comunicação, entre outros.
Ao lado do italiano falado e escrito surge mais recentemente o chamado italiano
transmitido, ou seja, o italiano empregado nas transmissões radiofônicas, nas conversas
telefônicas, nas transmissões televisivas, no cinema e, em tempos mais recentes, na
comunicação digital (e-mails, SMS, chat, fórum online, redes sociais, entre outros).
Somente a partir da década de 1980 estudiosos italianos começam a refletir sobre as
práticas orais em língua italiana e sobre as variedades que as compõem, e, ainda hoje, não há
muitos dados que mostrem quais são os fenômenos que as caracterizam12. Apesar desse ainda
“pequeno” tratamento científico, nas próximas seções caracterizaremos sumariamente tais
variedades.

1.3.6.1 O italiano escrito

Tendo em vista a importância da língua escrita para a formação e a consolidação do
italiano como língua nacional, vários foram os estudos que se dedicaram à descrição do
italiano escrito, observando as palavras e as estruturas sintáticas mais frequentes. No entanto,
tais estudos se direcionaram para a língua escrita literária e assim, seus resultados, embora
importantes, são de interesse limitado para a análise sociolinguística, cuja finalidade é
entender o funcionamento da língua escrita enquanto veículo de comunicação cotidiana,
desfrutada por indivíduos comuns, e não por profissionais da escritura, como jornalistas e
escritores. Dessa maneira, os estudos realizados não refletem a realidade atual, pois estão
sempre ligados a gêneros textuais que respeitam a norma padrão, enquanto hoje se assiste a
12

Vale dizer que há trabalhos publicados que investigam aspectos da língua falada em contextos reais de uso,
como a obra organizada por Tullio de Mauro e intitulada Come parlano gli italiani (1994), e projetos de
formação de corpora de língua falada, entre outros que citaremos mais adiante. Todavia, os resultados
obtidos ainda são bastante incipientes e mereceriam maiores aprofundamentos.
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uma maior aproximação da língua escrita à língua falada em gêneros textuais relacionados à
vida cotidiana.
A língua escrita apresenta essencialmente dois grupos de características: o primeiro
grupo envolve propriedades que podem ser percebidas em contraposição à fala e que, assim,
repetem-se qualquer que seja o sistema linguístico que se esteja analisando, enquanto o
segundo grupo diz respeito a elementos ligados de modo particular ao sistema linguístico
italiano. Segundo Sobrero e Miglietta (2007, p. 114) as características do primeiro grupo são:

Tabela 11: Características da língua escrita
1.
2.
3.

4.

a mensagem escrita não é fruída na mesma situação comunicativa na qual vem produzida;
o indivíduo que escreve pode não conhecer o(s) seu(s) destinatário(s);
o texto escrito deve ser auto-explicativo, pois não se pode recorrer ao contexto de produção;
o texto escrito pode ser corrigido.

Os elementos que, na opinião de Coveri et al. (1998, p. 244), compõem a realidade
escrita da língua italiana são:
Tabela 12: Características da variedade escrita italiana
1. andamento por subordinação com mais graus;
2. artigos e preposições usados como previstos pela norma-padrão;
3. emprego amplo de conectivos textuais;
4. emprego normativo de adjetivos e pronomes relativos;
5. formas verbais complexas (permanência do passato remoto, condizionale e congiuntivo);
6. marcadores morfossintáticos que indicam os acordos de gênero, de número e de pessoa e realização dos
acordos obrigatórios do particípio passado com os pronomes;
7. sujeito verbal subentendido.

1.3.6.2 O italiano falado

Como já dito, embora não sejam muito numerosos, os estudos acerca do italiano falado
começam a ganhar força em épocas mais recentes, a partir da década de 1980, sobretudo com
as publicações de De Mauro, Per lo studio dell'italiano popolare unitario, publicada ainda na
década anterior, em 1971; de Sornicola, Sul parlato, em 1981; de Nencioni, Di scritto e di
parlato, publicado em 1983.
A variedade falada da língua origina-se da interação de diferentes canais, como o
fônico-auditivo, o visual, o prosódico, o tátil, o olfativo, entre outros, que a distanciam muito
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da variedade escrita, que se vale apenas do canal visual. É produzida principalmente quando
emissor e receptor da mensagem estão na mesma situação comunicativa, o que permite aos
falantes trocas de turno, repetições, reformulações, pedidos de esclarecimento, pausas, etc.,
gerando interações marcadas pela dinamicidade e pela maior rapidez em relação à escrita.
Devido ao fato de emissor e receptor estarem no mesmo local e compartilharem certos
conhecimentos e experiências, há nos textos falados um número menor de informações
explícitas, pois se costuma eliminar os elementos considerados supérfluos.
Assim como a escrita, a língua falada apresenta características que são próprias da sua
textualidade, independente do sistema linguístico considerado, enquanto outros traços são
peculiares à realidade italiana.
Os traços que distinguem a língua falada da variedade escrita são, segundo Coveri et
al. (1998, p. 251):
Tabela 13: Características da língua falada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

autocorreções;
baixa coesão textual;
deslocamentos e topicalizações;
enunciados incompletos;
falsas partidas;
léxico genérico;
pausas e hesitações;
redundância;
repetições;
sinais discursivos;
sobreposição de discurso.

Ainda segundo Coveri et al. (1998, p. 251), os traços eminentemente italianos da
variedade falada são:
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Tabela 14: Características da variedade falada italiana13
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

c‟è presentativo;
“c‟è una cosa di cui ti vorrei parlare” no lugar de “vorrei parlarti di una cosa.”
che polivalente;
“questa è la città che vengo sempre in vacanza” no lugar de “questa è la città in cui vengo sempre in
vacanza”
ci atualizador com verbos essere, avere, entre outros;
“c‟ha un mucchio di soldi”
demarcativos;
“dai, vero?”
escassa presença de vi locativo, de ciò e das formas mais extensas dos pronomes relativos como il
quale;
indicativo presente no lugar do congiuntivo presente;
“penso che lui è noioso” no lugar de “penso che lui sia noioso”
interjeições;
lista “empobrecida” de conjunções;
pronomes átonos em posição proclítica com verbos modais;
“non te lo voglio dire” no lugar de "non voglio dirtelo"
recorrência de pronomes tônicos e átonos;
simplificação do sistema verbal, uso frequente do indicativo presente, passato prossimo, imperfetto e
futuro epistêmico, usado para a formulação de conjeturas;
uso confuso dos auxiliares, principalmente com os verbos modais;
“purtroppo non ho potuto venire da te, ero occupato” no lugar de “purtroppo non sono potuto venire
da te, ero occupato”
usos pronominais reduzidos em relação ao sistema.

1.3.6.3 O italiano transmitido

Em 1984, o estudioso italiano Francesco Sabatini fala sobre o aparecimento de uma
terceira modalidade de comunicação, intermediária entre a escrita e a fala:

Nem todos percebem o fato que meios como o telefone, o rádio, a televisão, etc.,
têm criado na verdade um terceiro sistema de comunicação verbal, a ser colocado ao
lado daqueles da língua falada e da língua escrita. Alguns pensam que esses meios
nos permitiram simplesmente utilizar a voz também a longa distância e então nos
fazem economizar o cansaço e o tempo que a escrita e a leitura comportam [...] E, ao
contrário, as coisas não são assim, isto é, não são tão simples como poderia parecer.
O assunto é muito complexo, extremamente importante e realmente imenso, dados
os contínuos desenvolvimentos nesse campo. (p. 102)
[Non tutti forse si rendono conto del fatto che i mezzi come il telefono, la radio, la
televisione, ecc., hanno creato davvero un terzo s is t ema di comunicazione
verbale, da mettere accanto a quelli della lingua parlata e della lingua scritta.
Alcuni pensano che questi mezzi ci hanno semplicemente permesso di utilizzare la
voce anche a grandi distanze e quindi ci fanno risparmiare la fatica e il tempo che
13

Note-se que muitas características atribuídas ao italiano falado dizem respeito também ao neo-standard,
evidenciando a proximidade entre essas duas variedades (mesmo que traços neo-standard ocorram também
em textos escritos) e até mesmo a dificuldade em estabelecer os limites precisos entre elas.
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la scrittura e la lettura comportano [...] E invece le cose non stanno così, cioè non
sono così semplici come potrebbe sembrare. L‟argomento è molto complesso,
estremamente importante e davvero immenso, dati i continui sviluppi in questo
campo]

Nessa ocasião o estudioso não havia ainda dado um nome específico a esse terceiro
sistema de comunicação, mas ainda no mesmo ano, em entrevista a S. Gensini (SABATINI,
1984b), denomina-o italiano transmitido.
Pode-se dividir a variedade transmitida em dois componentes: fala transmitida, cujos
elementos principais provêm da língua oral, mas que traz consigo elementos do canal escrito,
e a escrita transmitida, que, por sua vez, tem como base a língua escrita, mas que incorpora
elementos da fala.

1.3.6.3.1

O italiano falado transmitido

Nesse eixo de variação encontram-se os textos transmitidos por meios como o cinema,
a televisão, o rádio, o telefone, o celular, a internet, entre outros. Embora apresentem
diferenças relevantes, algumas dessas subvariedades do italiano transmitido falado revelam,
segundo Sobrero e Miglietta (2007, p. 121), dois pontos em comum: são pensados para atingir
um público-alvo formado por uma pluralidade de destinatários, além de serem produzidos em
um espaço diferente daquele onde estão os receptores da mensagem.
Cabe dizer aqui que o rádio (difundido a partir da década de 1920), o cinema (a partir
da década de 1930) e a televisão (a partir da década de 1950) tiveram uma relevância histórica
muito importante para o desenvolvimento da língua italiana, pois, após a unificação nacional,
colaboraram para que a língua nacional fosse difundida entre as camadas médias da população
e, principalmente, entre as classes sociais menos favorecidas.
De Mauro, em Storia linguistica dell‟Italia unita, cuja primeira edição é de 1963,
calcula que os italófonos eram, no momento da unificação italiana, ocorrida em 1861, 2,5%
da população total. Mostra, com isso, que a nação italiana era formada por falantes que se
comunicavam em dialeto.
O número estimado de falantes de italiano, de acordo com De Mauro, é de 630 mil
pessoas: 160 mil que frequentaram a escola nas diversas regiões da Itália por um período
superior a cinco anos (scuola postelemenare) somados aos 400 mil toscanos e 70 mil
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romanos. O linguista considera então italófonos também aqueles que simplesmente nasceram
em Roma ou na Toscana e que foram alfabetizados, pressupondo que os traços vernáculos do
romanesco, do florentino e de outros dialetos toscanos tenham sido assimilados pela italofonia
e que não era possível identificar um limite nítido entre eles e o italiano.
Arrigo Castellani (2009) revê as somas de De Mauro e considera também falantes de
outras áreas do Lazio e de outras regiões como Umbria e Marche, chega, assim, a um
percentual mais alto 10%. De qualquer maneira, isso não impede concluir que no momento do
“surgimento” do Estado Italiano não se podia dizer que a Itália constituía uma nação por ali se
falar o italiano.
Para erradicar essa heterogeneidade linguística, vista como um grande problema para a
administração pública, o novo Estado promoveu a difusão do ensino, o que ajudou a diminuir
o analfabetismo, que, segundo De Mauro, nesse período atingia entre 75% e 80% da
população, e a favorecer um ainda incipiente uso da língua oficial. Depois da primeira década
do século XX, com o aparecimento e a difusão dos meios de comunicação de massa, o
italiano efetivamente se consolida como língua nacional.
De acordo com De Mauro, do ponto de vista linguístico, por muito tempo o cinema,
assim como o rádio e a televisão, apresentou uma língua tendente ao áulico, inexistente como
língua cotidiana e orientada em direção à função normativa que se pensava deveria exercer,
tanto que, para as transmissões, primeiro se escrevia tudo o que deveria ser dito e se confiava
a leitura desses textos a profissionais treinados, cuja pronúncia devia ser isenta de qualquer
traço regional. Por volta de 1940, porém, essa situação começa a se alterar, na medida em que
o dialeto começa a fazer parte dos filmes. Posteriormente, entram nos diálogos as diferentes
formas de italiano regional e, a partir dos anos 1970, começa a se afirmar uma tendência a
apresentar a língua italiana em toda a sua riqueza de variedades.
Segundo Sobrero e Miglietta (2007, p. 123), o rádio, logo a partir de seu aparecimento,
em 1925, foi usado como veículo para a propaganda fascista e, desse modo, o conteúdo bem
como a língua empregada nas transmissões eram fortemente controlados pelas autoridades do
regime, que prescreveram, inicialmente, o modelo linguístico romano, orientando-se, com o
passar do tempo, para o modelo de pronúncia culta setentrional. Somente a partir dos anos
1970, com o surgimento das rádios locais e das participações ao vivo dos ouvintes, entraram
na língua do rádio os falares regionais, os dialetos e o italiano popular.
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A televisão, cujas primeiras transmissões se deram em 1954, revelou-se rapidamente
um importante aliado à unificação linguística italiana e um estímulo para o uso da língua
nacional também em contextos nos quais predominava até aquele momento o uso do dialeto.
Segundo Santoro (2011), a maioria da população não tinha a possibilidade econômica de
comprar um televisor e, desse modo, grupos de vizinhos se reuniam em bares ou na casa de
um daqueles que possuíam o aparelho e assistiam à programação, de modo que tais momentos
foram se constituindo como importantes reuniões para a socialização desses indivíduos, o que
acabou favorecendo a penetração de certos modelos linguísticos lançados pela TV.
Conforme informam Sobrero e Miglietta (2007, p. 124), a variedade de língua usada,
no início das transmissões, era um italiano que respeitava o modelo standard. Essa realidade
começa a se modificar somente através de alguns programas muito populares, como
Campanile Sera (a partir de 1959), que tinham como participantes indivíduos provenientes de
todas as partes da Itália.
Mais tarde, com o advento dos canais de televisão privados, que começa no ano de
1976, fica impossível deter a expansão do uso das variedades regionais. Desse modo, afirmase o italiano falado, e isso se dá em maior medida em programas de talk-show, nas séries
televisivas e, mais recentemente, nos reality show.

1.3.6.3.2

O italiano escrito transmitido

Com o advento das novas tecnologias da informação, surge por volta dos anos 1990
um novo canal, que agrega à escrita as características da oralidade, trata-se do “italiano escrito
transmitido”. Embora hoje possamos elencar vários meios com os quais a escrita transmitida
se difunde, nos concentraremos aqui em dois dos principais representantes dessa variedade: o
correio eletrônico (e-mail) e o SMS (Short Message System).
Existem diferenças textuais entre e-mail e SMS. O primeiro pode variar quanto à
dimensão, pode ser longo ou curto, e quanto ao grau de formalidade, podendo ser formal ou
informal. Por outro lado, o SMS apresenta limites de caracteres, devendo ser sintético, e é
usado principalmente quando entre emissor e destinatário se estabelece relação de
informalidade, apesar de nos dias atuais ser bastante frequente a troca de mensagens também
entre pessoas cujo grau de intimidade não é necessariamente elevado.
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De modo geral, os e-mails podem apresentar características relacionadas ao registro
formal, quando, por exemplo, trata-se de e-mails burocráticos ou comerciais, ou
características do registro informal. Nesse último caso, identificam-se as fórmulas de
saudação, provenientes das interações face a face, o uso de frases breves, o uso de expressões
sintéticas e a possibilidade de usar dialetismos e gírias (SOBRERO e MIGLIETTA, 2007, p.
128-9).
Os SMS, por outro lado, são marcados pelo alto grau de sinteticidade e pelos
elementos gráficos de que dispõem. Devido a essa necessidade de síntese dos enunciados, os
SMS apresentam frases breves, abreviações, emoticons (faces que representam o estado
emocional dos interlocutores) e uso de palavras ou frases inteiras em língua estrangeira, para
efeito cômico. Além disso, faz-se pouca atenção à correta separação entre as palavras, ao uso
apropriado de maiúsculas e minúsculas, ao emprego de acentos gráficos e à correta digitação
(SOBRERO e MIGLIETTA, 2007, p. 132) 14.

1.4 A competência sociolinguística: ensino de língua e sociolinguística se cruzam
Apresentada a complexa arquitetura do italiano atual, explicitaremos a evolução do
conceito de competência sociolinguística a partir da segunda metade do século passado,
evidenciando como essa noção surgiu para integrar os estudos do campo de pesquisa
sociolinguístico ao ensino/aprendizagem de línguas.
A competência sociolinguística nasce como um dos subcomponentes da competência
comunicativa, que afirmou a necessidade de a língua ser ensinada/aprendida como veículo de
comunicação, e não como um conjunto de estruturas a serem memorizadas. Portanto, para
entendermos como se deu o desenvolvimento da concepção de competência sociolinguística e
o que de fato constitui, devemos começar nossa reflexão a partir do surgimento da
competência comunicativa, voltando no tempo e chegando ao ano de 1965, quando Noam
Chomsky publica Aspects of the theory of syntax, no qual o estudioso, buscando construir uma
teoria linguística, introduz a dicotomia competence (competência) e performance
(desempenho).

14

Estudos sobre a língua italiana mediada por computadores são as obras de Paolo Padrini, Chat: luogo e tempo
della comunicazione e dell‟incontro (2006), e de Valeria Giordano e Stefania Parisi, Chattare: scenari della
relazione in rete (2007).
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A teoria idealizada nessa obra tinha como principal objetivo explicitar as propriedades
do que o linguista denominou “competência”, uma característica inata do nosso estado
cognitivo, que nos permitiria conhecer (inconscientemente) o sistema abstrato de regras da
linguagem; enquanto o desempenho estaria ligado ao uso propriamente dito desse
conhecimento.
De acordo com Chomsky (1965, p. 4), a competência não diz respeito ao emprego real
da língua, e, por ser um fator biológico, assim como o é o pensamento humano, não pode ser
nem dividida em níveis, nem ter suas propriedades comparadas entre indivíduos. Além disso,
a língua se relacionaria apenas ao indivíduo, logo, a vida em sociedade não acarretaria
influência na competência desse falante-ouvinte ideal.
Para o linguista, a predisposição para a aquisição de uma língua seria inata, constituída
antes mesmo do nascimento, e independente, portanto, dos vínculos sociais formados e das
experiências vivenciadas. Assim, o estudioso exclui da teoria linguística qualquer relação com
a função sociocultural da língua e concentra-se na busca de respostas para como e por quais
elementos essa gramática inata seria constituída.
Em oposição às concepções formuladas por Chomsky, o antropólogo Dell Hymes, em
1971, elabora para uma conferência o que veio a resultar mais tarde no artigo On
communicative competence (1972), no qual critica, sobretudo, o fato de Chomsky não ter
deixado espaço para a investigação do aspecto sociocultural.
Segundo Hymes, Chomsky esquece-se que, assim como existe uma competência inata
voltada para o conhecimento da gramática de uma língua, há também uma competência
relativa às regras sociais dessa comunidade. Dessa maneira, aquilo que Hymes denominou
competência comunicativa é a junção de competência gramatical e competência sociocultural.
Eis como Hymes trata a questão:

Temos então que considerar o fato de que uma criança normal adquire o
conhecimento das sentenças não apenas como gramaticais, mas também como
apropriadas. Ele ou ela adquire uma competência a respeito de quando falar, quando
não, e quanto ao que falar com quem, quando, onde e de que maneira. Em suma,
uma criança se torna capaz de realizar um repertório de atos de fala, de participar em
eventos de fala e de avaliar a sua realização por outras pessoas. (1972, p. 277)
[We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge of
sentences, not only as grammatical, but also as appropriate. He or she acquires
competence as to when to speak, when not, and as to what to talk about with whom,
when, where, in what manner. In short, a child becomes able to accomplish a
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repertoire of speech acts, to take part in speech events, and to evaluate their
accomplishment by others].

Em seguida, Chomsky, revendo sua posição e aceitando a crítica elaborada por
Hymes, integra a noção de competência pragmática (pragmatic competence) à de
competência gramatical (grammar competence):
Para fins de investigação e exposição, podemos continuar a distinguir "competência
gramatical" de "competência pragmática", restringindo o primeiro para o
conhecimento da forma e do significado, e a segunda para o conhecimento das
condições e das formas de uso adequado, em conformidade com diversas
finalidades. Assim, podemos pensar a linguagem como um instrumento que pode ser
colocado em uso. A gramática da língua caracteriza o instrumento, determinando as
propriedades físicas intrínsecas e semânticas de cada frase. A gramática, portanto,
expressa a competência gramatical. O sistema de regras e princípios que constituem
competência pragmática determina como a ferramenta pode ser efetivamente
colocada em uso. (1980, p. 224)
[For purposes of enquiry and exposition, we may proceed to distinguish
„grammatical competence‟ from „pragmatic competence‟, restricting the first to the
knowledge of form and meaning and the second to knowledge of conditions and
manner of appropriate use, in conformity with various purposes. Thus we may think
of language as an instrument that can be put to use. The grammar of the language
characterizes the instrument, determining intrinsic physical and semantic properties
of every sentence. The grammar thus expresses grammatical competence. A system
of rules and principles constituting pragmatic competence determines how the tool
can effectively be put to use].

Embora Chomsky aceite a existência da competência pragmática, seus estudos
continuarão a se desenvolver com vistas a esclarecer a estrutura da competência gramatical
enquanto conhecimento da forma e do significado.
Vale dizer, contudo, que a crítica de Hymes a Chomsky não se limita a isso: o autor
completa dizendo que existem diferentes tipos de competência para diferentes tipos de
indivíduos, além de vincular a ideia de habilidade ao conceito de competência, ligada em
Chomsky somente ao desempenho.
David Taylor (1988) relata que foram muitos os teóricos em Linguística Aplicada que
aceitaram as críticas de Hymes e acrescentaram ao conceito de competência as noções de
habilidade refutadas por Chomsky, tanto que o termo competência chega a ser empregado
como sinônimo exato de “habilidade” em muitos artigos publicados.
Ocorre, então, um conflito conceitual entre os dois estudiosos, pois se, por um lado, a
competência é entendida por Chomsky como uma característica cognitiva e estática inerente a
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todos os seres humanos, por outro, a competência comunicativa é entendida por Hymes como
algo dinâmico, social, dividido em diferentes níveis e passível de comparação.
Em virtude de toda a dificuldade evidenciada em se definir e aplicar o conceito de
competência, Taylor, em uma tentativa de diminuir a confusão existente em torno dessa ideia,
propõe uma terminologia que incorpore tanto o que Chomsky concebe como competência
pragmática e gramatical, quanto o novo construto elucidado por Hymes. Dessa maneira,
Taylor insere a noção de “proficiência comunicativa”, tomando-a como sinônimo de
“competência comunicativa” no sentido hymesiano, enquanto o termo “competência” ficaria
restrito ao que Chomsky primeiramente propusera, isto é, o construto inato voltado para a
aquisição da linguagem.
O fato de Taylor tentar esclarecer as noções teóricas aqui expostas representa, a nosso
ver, um grande avanço para essa discussão, na medida em que ele explica as razões para que
haja essa alteração terminológica. Aqui, entretanto, adotaremos a nomenclatura proposta por
Hymes, por acreditar que o conceito de competência comunicativa é bastante diferente
daquele de competência proposto por Chomsky.
Nessa direção, se para Chomsky ser competente significa ter uma predisposição inata,
um conhecimento abstrato das regras gramaticais da linguagem, por meio do qual o processo
de aquisição de língua seria facilitado, para Hymes, a competência comunicativa seria
construída a partir da interação entre a experiência vivida pelo indivíduo em sua comunidade
linguística e a competência inata que possui. Dessa maneira, a competência comunicativa
estaria ligada tanto à nossa gramática interna quanto ao sistema linguístico particular ao qual
somos expostos quotidianamente. Nesses termos, ela seria uma capacidade essencialmente
dinâmica (em contraposição à competência chomskyana, que é um estado cognitivo e não um
processo), visto que é constantemente influenciada pelas variações inerentes à língua.
Na década de 1980, Canale e Swain reformulam esse conceito de competência
comunicativa. Para os estudiosos, além das competências gramatical e sociolinguística,
haveria um terceiro subcomponente: a competência estratégica, a partir da qual os aprendizes
seriam capazes de se comunicar mesmo em situações para as quais não estejam ainda
suficientemente preparados linguisticamente.
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Em 1983, Canale publica um artigo no qual é introduzida a competência discursiva,
como ilustra a figura 1:

Figura 1: Competência comunicativa (CANALE, 1983)

No que diz respeito aos subcomponentes dessas competências, Canale escreve que a
competência gramatical engloba o conhecimento que o aprendiz deve ter acerca de fonologia,
ortografia, vocabulário, morfologia e sintaxe da língua que deseja adquirir.
Na competência discursiva os aprendizes estariam diante das subcompetências que
lhes permitiriam adequar as suas necessidades e interesses aos canais oral e escrito. A
competência estratégica estaria ligada à capacidade de o aprendiz lidar com situações
gramaticais e sociolinguísticas para as quais ainda não tenha desenvolvido competência
suficiente e para enfatizar objetivos retóricos.
Finalmente, a competência sociolinguística é entendida por Canale como aquela que
permitiria ao aprendiz reconhecer e produzir enunciados que levem em consideração as regras
socioculturais pressupostas na formulação de enunciados em uma dada língua. Assim, um
aprendiz sociolinguisticamente competente deve saber não só quando enunciar algo, mas
também como fazê-lo adequadamente por meio de formas linguísticas. Nesse sentido, Canale
(1983, p. 7) dá como exemplo um garçom que, trabalhando em um restaurante elegante, tenta
recolher os pedidos dos clientes de forma polida, mas que usa o registro inapropriado,
dizendo: “Ok, idiota, o que você e a sua mina vão querer comer?” [Ok, chump, what are you
and this broad gonna eat?], elucidando, assim, o efeito desastroso da ausência de
competência sociolinguística.
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Se, por um lado, Canale esquematiza como se caracterizaria a competência
comunicativa, Lyle Bachman, em 1990, inserido no campo de pesquisa de avaliação do
desenvolvimento da competência comunicativa em aprendizes de línguas não maternas,
propõe um verdadeiro arcabouço teórico das competências linguísticas a serem desenvolvidas
por um aprendiz de língua, e, diferentemente do que haviam feito seus predecessores, procura
mostrar de que modo as diversas competências se inter-relacionam.
A dita "Habilidade Comunicativa de Linguagem" sobre a qual escreve Bachman competência comunicativa para os demais autores – é composta por mecanismos
psicofisiológicos, isto é, pela capacidade de o aluno identificar e produzir som e imagem, e
por duas competências que se relacionam: a competência estratégica e a competência
linguística, como mostra a figura 2:

Figura 2: Habilidade comunicativa da linguagem (BACHMAN, 1990 [2003], p. 88)

Enquanto em Canale a competência estratégica se localiza no mesmo nível das outras
três competências (gramatical, sociolinguística e discursiva), Bachman diz que, valendo-se de
testes empíricos (cujas metodologias, porém, não são explicitadas), foi-lhe possível concluir
que a competência estratégica difere das competências linguísticas, fato que o levou a separálas.
À competência estratégica Bachman incorpora as componentes de averiguação,
planejamento e execução. A primeira delas teria a finalidade de permitir ao aprendiz o
reconhecimento prévio da relação a ser mantida com o interlocutor, reconhecimento este que
facilitaria a ocorrência do segundo componente, isto é, o planejamento do enunciado, o qual,
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por sua vez, se conectaria à componente de execução, que se apoia nos mecanismos
psicofisiológicos de produção.
No que se refere à competência linguística, Bachman divide-a em dois grandes grupos:
competência organizacional e competência pragmática.
Englobadas na competência organizacional, segundo Bachman, estão as habilidades
que se relacionam “à organização dos signos linguísticos que são usados na comunicação e ao
modo como esses sinais são usados para referir-se a pessoas, objetos, ideias e sentimentos”
(1990 [2003], p. 92).
Fazem parte da competência organizacional: a competência gramatical, isto é, o
conhecimento de vocabulário, morfologia, sintaxe e fonologia/grafia, e a competência textual,
que envolve a habilidade em produzir discursos coesos e organizados do ponto de vista
retórico.
O segundo grande grupo, o da competência pragmática, refere-se às relações
estabelecidas entre “os usuários da língua e o contexto de comunicação” (BACHMAN, 1990
[2003], p. 92). Nesse domínio se situam: as competências ilocucionária e sociolinguística.
A competência ilocucionária relaciona-se à(s) função(ões) da linguagem que
realizamos quando dizemos algo e “é usada tanto para expressar a linguagem requerida por
certa força ilocucionária quanto para interpretar a força ilocucionária da linguagem”
(BACHMAN, 1990 [2003], p. 96).
As funções da linguagem que podemos colocar em uso são, em Bachman, semelhantes
àquelas descritas por Halliday, em 1973 e 1976, agrupadas por Bachman em quatro
macrofunções: ideacional, manipulativa, heurística e imaginativa.
A função ideacional é aquela que usamos com maior frequência e por meio da qual
construímos e interpretamos enunciados com base em nossa experiência de mundo. Trata-se
de uma função que nos permite falar sobre aquilo que ocorre conosco e sobre nossos
sentimentos e conhecimento.
As funções manipulativas são aquelas das quais lançamos mão quando o objetivo
primeiro da comunicação é a tentativa de afetar a realidade ao nosso redor. Exemplos desse
tipo de função são: a instrumental, que usamos para que consigamos que coisas sejam feitas
para nós ou por nós; a reguladora, usada para que se possam controlar as atitudes dos outros; a
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interacional, usada para que sejam mudadas as relações interpessoais, entre outras
(BACHMAN, 1990 [2003], p. 98).
A função heurística é aplicada quando se quer ampliar o conhecimento do mundo ao
nosso redor, é a função principal dos atos de ensinar, aprender, memorizar conscientemente,
etc.
Finalmente, a função imaginativa diz respeito à nossa capacidade de expandir o
ambiente no qual estamos. Isso se dá, sobretudo, pela leitura de textos literários, criação de
metáforas, construção de fantasias, entre outros.
Concentrando-nos com maior cuidado na competência sociolinguística, foco de nossa
pesquisa, podemos ver no esquema formulado por Bachman que a competência
sociolinguística se encontra entre as competências pragmáticas. Isso se dá porque a
competência sociolinguística somente pode ser verificada em situações reais de uso da língua,
pois se refere à interação entre as demais competências linguísticas e o contexto que se
verifica no momento exato da produção de um dado enunciado. Como se pode notar, ela foi
subdivida por Bachman em quatro componentes, que são: sensibilidade ao dialeto,
sensibilidade ao registro, sensibilidade à naturalidade e sensibilidade às referências culturais e
figuras linguísticas.
A primeira é aquela referente ao "dialeto", entendido por Bachman como a variedade
realizada entre falantes de diferentes regiões ou de grupos sociais distintos15. Essa
competência permitiria ao aprendiz de inglês, por exemplo, ser sensível tanto às diferenças
que um falante de inglês britânico apresenta com relação ao falante de inglês norte-americano,
quanto àquelas existentes entre o inglês “negro” e o inglês americano padrão.
A segunda sensibilidade referente ao registro empregado a ser desenvolvida pelo
aprendiz diz respeito ao continuum formalidade-informalidade, ou seja, à necessidade que
esse falante tem de identificar e produzir enunciados que estejam em conexão com o tipo de
relação estabelecida entre os participantes.
Em seguida, temos a sensibilidade à naturalidade, às referências linguísticas e às
figuras de linguagem. A naturalidade é entendida por Bachman como a capacidade de o

15

Como já explicado no primeiro capítulo, Bachman parte da perspectiva norte-americana e entende como
dialeto o que nós estamos aqui chamando variedade.
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aprendiz formular enunciados que correspondam ao que o falante nativo produziria diante da
mesma circunstância. As sensibilidades às referências linguísticas e às figuras de linguagem
se referem, respectivamente, à competência que o aprendiz deve desenvolver no sentido de
entender e produzir enunciados que contenham elementos com sentido figurado, e à sua
capacidade de compreender e produzir figuras de linguagem, como ironia, metáfora,
metonímia, entre outras.
Como o próprio Bachman diz em seu texto, a divisão feita tem o objetivo de mostrar
de modo mais claro as características daquilo que vem a ser uma competência bem
desenvolvida. Entretanto, é impossível separar cada uma dessas competências, porque quando
um aprendiz produz um enunciado, mesmo em nível inconsciente, coloca em funcionamento
toda a gama de competências já desenvolvida, o que lhe permite a formulação de um discurso
“correto”, no sentido de sua forma, e adequado à circunstância na qual ocorre.
Em 1996, como resultado de congressos realizados pelo grupo de trabalho do Progetto
língua moderne, começa a circular na internet a primeira versão do Quadro comum europeu
de referência para as línguas (QECR), documento formulado em âmbito do Conselho da
Europa, que tem como meta facilitar a cooperação internacional no campo da educação
linguística, fornecer bases sólidas e compartilhadas para a certificação das competências,
coordenar o trabalho dos docentes, estudantes, autores de manuais de língua e responsáveis
pelas instituições educacionais (DIADORI, 2009, p. 137).
No QECR são descritas as competências para a aprendizagem das línguas não
maternas. Essas competências são dividas em dois grandes grupos: as extralinguísticas,
voltadas a aspectos da gestualidade e gerenciamento da distância entre os interlocutores, e as
linguísticas, subdivididas em: gramatical, que engloba fonologia, ortografia, morfossintaxe e
léxico; sociopragmática, que diz respeito à eficácia comunicativa com relação à adequação ao
destinatário, à situação e ao respeito às regras de cortesia linguística; e a textual, relativa à
coesão e à coerência.
Observando mais de perto aquilo que se diz sobre a competência sociopragmática, vêse que o Quadro separa as competências sociolinguísticas das pragmáticas. Dado que o foco
da pesquisa aqui desenvolvida recai sobre a primeira tipologia, vejamos como é definida no
QECR:
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A competência sociolinguística diz respeito ao conhecimento e às capacidades
exigidas para lidar com a dimensão social do uso da língua. Como já foi sublinhado
para a competência sociocultural, uma vez que a língua é um fenômeno
sociocultural, muito do que é apresentado no QECR, especialmente no que diz
respeito ao sociocultural, é relevante para a competência sociolinguística. Os
assuntos aqui tratados são os que se relacionam especificamente ao uso da língua e
não são tratados noutro lugar: os marcadores linguísticos de relações sociais, as
regras de delicadeza, as expressões de sabedoria popular, as diferenças de registro,
os dialectos e os sotaques. (QECR, 2001, p. 169)

Quando se compara aquilo que é dito nesse documento e o esquema de Bachman,
percebe-se que a competência sociolinguística do quadro abrange elementos que não são
considerados pelo estudioso: as regras de delicadeza (ou cortesia), por exemplo, poderiam ser
colocadas, no esquema bachmaniano, como parte da competência pragmática, enquanto
expressões de sabedoria popular não necessariamente fazem parte da competência
sociolinguística, podendo ser atribuídas à competência gramatical, já que relacionadas ao
conhecimento de vocabulário.
Apesar dessas diferenças, parece bastante revelador que o QECR, que exerce grande
influência no ensino de línguas sobretudo na Europa, coloque, entre os objetos a serem
aprendidos, marcadores linguísticos que permitam ao aprendiz o reconhecimento da classe
social, da origem regional, da origem nacional, do grupo étnico, do grupo profissional de seus
interlocutores, pois acreditamos que se cabe ao aprendiz desenvolver esse complexo conjunto
de competências que é a competência comunicativa, então, é de se esperar que o livro didático
bem como a prática docente sejam orientados no sentido de uma abordagem que tenha como
preocupação fundamental o ensino tanto dos traços organizacionais desse sistema linguístico,
quanto daqueles aqui chamados sociopragmáticos.
Ainda sobre a competência sociopragmática, o QECR afirma que a exposição dos
aprendizes a textos que apresentem características das dimensões sociolinguísticas deve
ocorrer após atingirem o nível B2 de aprendizado, quando “é capaz de se exprimir com
confiança, com clareza e educadamente num registro formal ou informal, adequado à situação
e ao(s) seu(s) interlocutor(es).” (QECR, 2001, p. 173). A nosso ver, tal recomendação
pressupõe que, então, até o nível B2 os aprendizes têm de ter se sensibilizado, pelo menos,
quanto à variedade diafásica da língua, na medida em que devem se expressar de modo seguro
tanto no registro formal quanto informal. Logo, isso quer dizer que, até esse momento, devem
ter sido instruídos tanto a aspectos morfossintáticos quanto a léxico marcado em diafasia.
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Além disso, a partir dessa recomendação, deixa-se claro que o QECR reserva o ensino
dos traços das demais variedades somente a aprendizes que tenham um nível de conhecimento
da língua muito elevado, C1 ou C2, escolha essa que, a nosso ver, não é justificada
plenamente no documento, pois, poderiam ser trabalhados textos autênticos da língua, sem
que fosse preciso omitir suas características intrínsecas somente para facilitar a compreensão
do aprendiz.
Seria mais coerente que a língua estudada fosse apresentada como realmente é
utilizada por falantes nativos, pois dessa maneira os aprendizes poderiam se conscientizar
quanto as suas variedades e, progressivamente, desenvolver competência para a compreensão
e produção da língua em diferentes contextos situacionais.
Partimos da hipótese de que os manuais têm focalizado sobremaneira as competências
organizacionais, enquanto as competências pragmáticas, em nosso caso específico,
sociolingüísticas têm sido consideradas secundárias, vistas ora como ensináveis a aprendizes
de níveis avançados ora esquecidas por professores e livros didáticos.

1.5 Instrução explícita ou implícita: como ensinar as variedades linguísticas?
Definimos na seção anterior o conceito de competência sociolinguística e mostramos
sua relação com a competência comunicativa. Agora, buscaremos refletir sobre qual a melhor
maneira de oferecer oportunidades aos aprendizes para desenvolvê-la, ou seja, discutiremos se
é melhor que lhes sejam oferecidos exemplos de língua que contenham traços das variedades
linguísticas, sem que eles tenham consciência daquilo a que estão sendo expostos, ou se é
mais eficiente quando o material didático ou os professores abordam diretamente tais
fenômenos.
Rod Ellis, em Implicit and explicit learning, knowledge and instruction (2009),
especifica a finalidade da instrução implícita afirmando que:

[...] visa a permitir que os alunos infiram regras sem ter consciência. Isto é, procura
fornecer aos alunos a experiência de exemplares específicos de uma regra ou um
modelo, enquanto eles não estão se esforçando para aprendê-los. (p. 16)
[[...] is directed at enabling learners to infer rules without awareness. That is, it
seeks to provide learners with experience of specific exemplars of a rule or pattern
while they are not attempting to learn it].
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É, portanto, função do ensino implícito fornecer um input que contenha o que o
aprendiz deve aprender, sem que lhes sejam dadas explicações.
Ellis (2009, p. 18) reproduz uma tabela de Housen e Pierrard (2006, p. 10) na qual são
evidenciadas as diferenças entre as perspectivas de ensino com instrução implícita e explícita
que reproduzimos abaixo:
Tabela 15: Diferenças entre instrução implícita e explícita
Instrução implícita
Atrai a atenção para as formas desejadas
É fornecida espontaneamente
(em atividades orientadas para a comunicação)
É discreta
(mínima interrupção da comunicação do significado)
Apresenta as formas desejadas em contexto
Não faz uso de metalinguagem
Estimula o uso livre das formas desejadas

Instrução explícita
Direciona a atenção para as formas desejadas
É predeterminada e planejada
(é o foco e o objetivo da atividade do professor)
É invasiva
(interrupção da comunicação do significado)
Apresenta as formas desejadas de forma isolada
Usa terminologia metalingüística
Envolve práticas controladas das formas desejadas

Uma abordagem é em vários pontos o oposto da outra, fazendo com que aqueles que
estão envolvidos no ensino de línguas se questionem quanto à maneira mais eficiente de
ensinar um determinado conteúdo. Para solucionarem esse impasse, estudiosos têm tentado
evidenciar os efeitos dos dois tipos de instrução para o ensino de estruturas gramaticais
(LOEWEN, ERLAM, ELLIS, 2009; NARDELI, 2012) e de aspectos pragmáticos (COOK,
2001; TATEYAMA, 2001).
Doughty (1991), focalizando o ensino de orações relativas em inglês, compara o
aprendizado de um grupo controle, que não recebeu nenhum tipo de instrução acerca das
orações relativas, ao de dois outros grupos: um que recebeu instrução implícita e outro que foi
instruído de forma explícita. O pesquisador não nota grandes diferenças entre os dois grupos
expostos à instrução, mas chega à conclusão de que os grupos que receberam orientação, seja
ela explícita ou implícita, superaram o grupo controle na habilidade em relativizar as orações,
mostrando que há diferenças entre aprendizes que recebem instrução e aqueles que não as
recebem.
Confirmando os resultados da pesquisa de Doughty, Gauci e Nuzzo (2012) mostram,
através de uma revisão bibliográfica das obras publicadas no campo da pragmática, que
aprendizes aos quais é oferecido tratamento didático (não é sempre claro se por meio de
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instrução implícita ou explícita) obtêm resultados melhores em relação aos grupos controle,
mesmo que nem todos os elementos ensinados sejam aprendidos com a mesma facilidade.
A partir de uma ótica estrutural, Robert DeKeyser, em seu artigo Implicit and explicit
learning (2003), conclui que, se uma estrutura gramatical é muito abstrata ou difícil de ser
notada, o processo de ensino explícito parece ser mais adequado, pois faz com que o aprendiz
perceba essa forma que, de outro modo, passaria facilmente despercebida. Por outro lado,
afirma que, se o elemento a ser ensinado é bastante saliente, a instrução implícita parece ser a
mais eficaz.
Já Kasper e Rose (2001), no artigo Pragmatics in language teaching, falam que
adultos podem aprender de forma espontânea uma quantidade considerável de elementos
pragmáticos em línguas segundas, porque alguns desses conhecimentos são universais e
outros porque podem ser satisfatoriamente transferidos da língua materna para a segunda
língua.
No mesmo artigo, chamam a atenção para a existência de aprendizes que, embora
tenham um amplo conhecimento pragmático em sua língua materna, não conseguem transferir
as regras pragmáticas que dominam às situações de uso da língua que estão aprendendo.
Assim, os autores sustentam que esse é um campo que requer a intervenção pedagógica, não
com o propósito de fornecer novas informações aos aprendizes, mas para conscientizá-los
sobre aquilo que já conhecem.
Além deles, Amy Snyder Ohta (2001), que comparou a performance de dois grupos
instruídos implicitamente e explicitamente, advoga a favor do ensino explícito, que, segundo a
pesquisadora, parece ser mais efetivo do que o implícito para facilitar a aquisição de aspectos
pragmáticos da língua aprendida.
Em geral, as pesquisas mencionadas acima ainda não são definitivas em estabelecer o
melhor modo de ensinar aspectos gramaticais e pragmáticos, mas sugerem 1. que o tratamento
didático é melhor do que a simples exposição ao input; 2. que a instrução explícita traz
maiores benefícios do que a implícita, pois faz com que os aprendizes notem, reflitam e usem
em exercícios específicos aquilo que estão aprendendo.
Ainda que essas conclusões se refiram ao ensino de aspectos gramaticais e
pragmáticos e que não tenhamos identificado pesquisas que abordem o ensino de traços
sociolinguísticos, partimos do pressuposto que não é fácil para um aprendiz, qualquer que seja
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o seu nível de conhecimento da língua, depreender a conotação sociolinguística atribuída às
produções linguísticas às quais é exposto e que, portanto, é muito difícil que ele desenvolva
competência sociolinguística somente a partir de instrução implícita.
Sendo assim, em concordância com as pesquisas desenvolvidas na área, acreditamos
que, para favorecer o desenvolvimento dessa competência, seria desejável que as variedades
da língua italiana fossem apresentadas explicitamente por meio de explicações e que fossem
propostas atividades de recepção e produção que as contemplassem.
Entretanto, tendo em mente que, como mostram Doughty (1991) e Gauci e Nuzzo
(2012), qualquer um dos dois tipos de instrução é mais eficaz que não receber nenhuma,
estudamos também se há tratamento de tipo implícito nos manuais, observando se nos
diálogos apresentados pelos livros que escolhemos utilizar como corpus de referência são
inseridos elementos marcados sociolinguisticamente.
No próximo capítulo, evidenciaremos as escolhas metodológicas realizadas e os
procedimentos adotados para que pudéssemos alcançar respostas satisfatórias aos nossos
questionamentos de base.

71

2

DA TEORIA À PRÁTICA: SOCIOLINGUÍSTICA E LIVROS
DIDÁTICOS
Norteada pelo macro-objetivo de contribuir para a construção do conhecimento quanto

ao ensino do italiano como língua estrangeira, esta investigação teve como objetivo central
entender de que modo aspectos sociolinguísticos dessa língua têm sido apresentados aos
aprendizes para que possam desenvolver competência sociolinguística.
Diante dessa finalidade, começaremos o segundo capítulo tratando o objeto de
pesquisa aqui focalizado: o livro didático. Em um primeiro momento, discutiremos seu papel
na sala de aula de línguas estrangeiras, para podermos também esclarecer os motivos pelos
quais acreditamos ser importante estudar a sua composição. Posteriormente, passaremos à
metodologia de pesquisa selecionada: evidenciaremos como foi feita a escolha das duas séries
de livros didáticos analisadas, a organização de cada uma delas, detalharemos como se chegou
a selecionar os diálogos contidos nos livros didáticos para que formassem nosso corpus de
análise e como se procedeu à identificação de menções explícitas às variedades linguísticas
nos livros do aluno, livros de exercícios e guias do professor. Finalmente, elencaremos e
justificaremos a escolha dos fenômenos sociolinguísticos tomados como critérios de análise
para o exame dos diálogos e para a busca dos indícios que pudessem revelar o posicionamento
dos livros didáticos em relação às questões estudadas.

2.1

Os livros didáticos
Nesta seção, procuraremos esclarecer a razão pela qual definimos o livro didático

como nosso objeto de pesquisa quando decidimos estudar o modo como os fenômenos
sociolinguísticos vinham sendo tratados no ensino/aprendizagem da língua italiana como
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língua estrangeira16. Além disso, evidenciaremos as razões que nos levaram à seleção das
obras LD e R! e as descreveremos.
A seguir, trataremos alguns momentos decisivos da história do livro didático a fim de
que possamos reconstruir brevemente sua trajetória histórica e evidenciar sua função na sala
de aula de língua estrangeira.

2.1.1 O papel dos livros didáticos na sala de aula de língua estrangeira

De modo geral, a expansão do emprego do livro didático no Ocidente deu-se em
meados do século XIX, quando o ensino por meio da instituição escolar começa a se difundir
em direção a outras camadas sociais, além dos estratos elitistas, e os textos religiosos usados
se mostram insuficientes em relação às necessidades desse novo público (CORACINI, 1999).
Nesse momento, apesar de o livro didático começar a ser utilizado como um dos
suportes para o ensino, não se pode ainda dizer que ocupe um lugar central, uma vez que seu
uso é bastante limitado e o livro é tido como uma espécie de complemento para os textos
sagrados extraídos, principalmente, da Bíblia.
Com o passar dos anos, porém, os conteúdos dos livros didáticos são atualizados de
acordo com as novas necessidades dos estudantes e passam a incorporar temas relativos a
diversas disciplinas, como a biologia, a química, a matemática, a história, a geografia e,
inclusive, a aprendizagem de línguas maternas e estrangeiras. Com isso, o seu uso alarga-se
de forma substancial até que, no século XX, o livro-texto torna-se símbolo do ensinar e do
aprender em contexto escolar.
Essa realidade favorável ao emprego do livro didático estende-se até a segunda
metade do século XX, quando, a partir da década de 1980, o livro tem a sua eficácia

16

Em nossa pesquisa, abordaremos o ensino do italiano como língua estrangeira, pois acreditamos que, em
contexto de ensino formal, a exposição à língua-alvo está mais restrita à sala de aula e, assim, o contato com
as variedades linguísticas dependerá em maior medida do programa de ensino, bem como do material
didático adotado pela instituição, enquanto em contexto de aquisição de segunda língua, isto é, quando o
aprendiz se encontra em contexto de imersão no país onde a língua é falada, a sua sensibilidade às variedades
linguísticas poderá se desenvolver independentemente da explicitação formal pelo contato direto com a
língua em uso, embora tenhamos visto na seção 1.5 que apenas a exposição à língua não parece poder
garantir o desenvolvimento da competência sociolinguística.
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questionada no ensino-aprendizagem de língua estrangeira, o que leva muitas instituições e
professores a abandoná-lo por completo.
Tal postura crítica com relação ao livro didático durante as últimas décadas do século
passado alicerça-se nas reflexões propostas pela chamada Abordagem Comunicativa, nascida
na década de 1970 com a publicação das obras: Notional Syllabuses, de Wilkins (1976), e
Teaching language as communication, de Widdowson (1978).
Uma das mais importantes críticas feitas pela Abordagem Comunicativa diz respeito à
visão de língua como junção de frases isoladas, ou seja, sem menção ao seu contexto
discursivo de origem. Segundo a perspectiva comunicativa, a língua é um sistema que tem
como premissa fundamental a expressão de sentidos, sendo assim, critica-se o ensino da
língua como um conjunto de frases e de regras a serem memorizadas, absorvidas e
reproduzidas pelos aprendizes e, por conseguinte, os livros didáticos que partiam dessa ótica
estruturalista.
A Abordagem Comunicativa enfatiza que aprender uma língua significa aprender a
interagir com propósitos comunicativos, exatamente da mesma maneira como ocorre entre
falantes nativos. Desse modo, o livro didático deveria privilegiar amostras de língua autêntica,
e não diálogos altamente artificiais, baseados apenas em perguntas e respostas, como aqueles
incluídos nos livros publicados antes que se afirmasse essa abordagem17.
Com todas essas críticas, o livro didático, como afirma Paiva (2005, s/p):

[...] na abordagem comunicativa, deixa de ser uma bíblia a ser seguida cegamente, e
torna-se um dos recursos para a aprendizagem, pois os alunos devem ser também
expostos a insumo autêntico (revistas, jornais, filmes, vídeos, programas de TV,
canções, mapas, menus, gráficos, etc., além dos diversos recursos da Internet) 18.

Hoje, passados quase 40 anos da publicação do primeiro livro sobre a Abordagem
Comunicativa, conforme afirma Coracini, em seu artigo O livro didático nos discursos da
Linguística Aplicada e da sala de aula (1999), existem duas tendências quanto à postura dos
professores em relação ao livro de texto: ou eles fazem um uso constante e fiel desse material
ou optam por não adotá-lo em momento algum.

17

18

Para aprofundamento sobre o livro didático, sugere-se também a leitura do livro organizado por Dionisio e
Bezerra (2003).
O texto completo encontra-se disponível em <http://www.veramenezes.com/como.htm>. Acesso em 15 dez.
2013.
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Quanto à primeira tendência, segundo entrevistas com professores e com alunos
coletadas por Coracini, pôde-se constatar que, para os aprendizes, o livro funciona como um
apoio para que eles não se percam durante as aulas, para que saibam de antemão qual será o
assunto da aula e para que possam retomar os estudos em casa ou na ausência do professor.
Para os professores, por outro lado, o livro pode funcionar tanto como um lembrete, para que
não se esqueçam de dar nenhum ponto previsto pelo programa da escola, quanto como um
facilitador da aprendizagem, já que os livros, segundo alguns professores entrevistados,
trazem “modelos a serem seguidos pelos alunos” (CORACINI, 1999, p. 37).
No que diz respeito à segunda tendência, Coracini (1999, p. 24) diz que, quando o
professor opta por eliminar o livro didático de sua prática docente, ele acaba por repetir os
mesmos procedimentos do manual, ou seja, elabora os mesmos tipos de perguntas em
exercícios de interpretação de textos, faz o mesmo uso do texto que será lido pelos aprendizes,
faz as mesmas propostas de redação e ensina as mesmas formas gramaticais. Desse modo, a
autora conclui que o livro didático já se encontra, de certo modo, internalizado no professor.
Diante disso, podemos concluir que o livro didático é um instrumento pedagógico que
influencia de modo decisivo o exercício docente, tanto daqueles que o empregam todos os
dias quanto daqueles que não o usam, mas que “fabricam” o seu próprio material.
Sendo assim, o livro-texto consagra-se como uma autoridade a ser respeitada por
professores e alunos em sala de aula e, como diz Souza Pinheiro Passos, em seu artigo
Autoridade, autoria e livro didático:
independente do livro didático adotado ou da disciplina abordada, o que se constata
é que o livro didático constitui um elo importante na corrente do discurso da
competência: é o lugar do saber definido, pronto, acabado, correto e, dessa forma,
fonte última (e, às vezes, única) de referência (1999, p. 27).

Com isso, embora, para nós, o livro didático constitua apenas um dos possíveis
instrumentos auxiliadores no processo de ensino-aprendizagem de uma língua, parece de
grande interesse científico analisar se as coleções didáticas empregadas no ensino de italiano
como língua estrangeira podem realmente ser consideradas fonte de referência para
aprendizes e professores no que diz respeito ao tratamento dado às questões ligadas às
variedades linguísticas.
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2.1.2 Os livros didáticos selecionados para a pesquisa

Em meados de 2009, quando pensamos em analisar os livros didáticos de italiano com
a finalidade de ver se propiciavam contato com fenômenos sociolinguísticos, realizamos uma
pesquisa preliminar para identificar quais eram os livros mais usados no estado de São Paulo.
Tal pesquisa baseou-se em um questionário enviado a vinte instituições paulistas, entre
escolas de línguas e associações que oferecem aulas de italiano, no qual perguntávamos, entre
outras coisas, qual era o livro didático adotado para o ensino dessa língua. Com as respostas
fornecidas geramos o seguinte gráfico:

Número de escolas

Materiais usados em São Paulo
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Linea Diretta
Rete!
In Italiano
Materiais próprios
Outros

Linea
Diretta

Rete!

In Italiano Materiais Outros
próprios
Materiais

Gráfico 6: Distribuição de livros didáticos em 20 escolas do estado de São Paulo (2009)

Em virtude da impossibilidade de analisarmos todos os livros citados na pesquisa, e
fundamentados nos resultados obtidos nessa sondagem inicial, selecionamos as séries Linea
Diretta e Rete!19, que resultaram ser os livros mais usados no estado de São Paulo. A seguir,
descreveremos como essas duas obras são estruturadas.

19

A partir dos dados levantados, revelou-se bastante alto o número de instituições que optam por usar material
didático próprio. Entretanto, em nossa pesquisa, esse dado foi descartado, pois procuramos estudar coleções
usadas em grande escala, e não somente em situações específicas, como parece ser o caso das apostilas
elaboradas pelas escolas.
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2.1.2.1 A coleção didática Linea Diretta

A primeira coleção de livros didáticos focalizada nessa pesquisa intitula-se Linea
Diretta e foi escrita por Corrado Conforti e Linda Cusimano. A primeira edição, nomeada
somente Linea Diretta, publicada primeiramente na Alemanha, data de 1994 e era constituída
de dois volumes de livros do aluno, dois volumes de livros de exercícios, dois cd-áudio e dois
manuais do professor, um para cada volume do livro.
Em 2005, o primeiro volume, Linea Diretta 1, foi dividido em Linea Diretta nuovo 1a
e 1b (doravante LD1a e LD1b). Com essa alteração, os livros de exercícios do antigo Linea
Diretta 1, que eram vendidos em um volume separado, passaram a integrar os dois volumes
de livro do aluno e apenas o Linea Diretta 2 (doravante LD2) continuou com a mesma
formatação. As ilustrações a seguir apresentam a capa dos três volumes:

Figura 3: Capas dos três volumes da coleção didática LD

O motivo da divisão em LD1a e LD1b não foi esclarecido pelos autores ou pelos
editores, porém, os autores afirmam que fotos, material autêntico e textos foram atualizados e
que as alterações efetuadas resultam em uma edição com lições novas ou reelaboradas, com
uma página suplementar que introduz o conteúdo das unidades, com novos exercícios e com
uma gramática, segundo eles, otimizada.
Ainda na introdução da nova edição (2005, p. 7), os autores da coleção dizem que é
direcionada “a quem queira aprender o italiano para ser capaz de compreender e usar, com
italianos, expressões de tipo cotidiano” [Linea Diretta nuovo si rivolge a chi voglia imparare
l‟italiano per essere in grado di comprendere e usare con italiani espressioni di tipo
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quotidiano] e que o objetivo da obra é “colocar os estudantes em contato direto com a língua
autêntica, aquela efetivamente usada na Itália” [[...] scopo di Linea Diretta è quello di porre
gli studenti a contatto diretto con la lingua autentica, quella effettivamente usata in Italia].
A coleção é estruturada em 31 unidades didáticas distribuídas da seguinte maneira:
oito lições em LD1a, oito lições em LD1b e quinze lições em LD2.
Os dois primeiros volumes são formados por oito unidades às quais correspondem
oito unidades de exercícios, que promovem fixação gramatical ou lexical. Entre uma unidade
de exercício e outra há um resumo de cunho estrutural, intitulado Grammatica [gramática],
que tem como finalidade evidenciar o funcionamento das estruturas examinadas durante as
aulas. Após as unidades de exercícios, mais uma vez são retomados os conteúdos gramaticais,
através da seção Tavole grammaticali [tabelas gramaticais], que, assim como a seção
Grammatica, traz explicações metalinguísticas.
Inserido no mesmo volume, há um glossário que contém todas as palavras trazidas ao
aprendiz pela primeira vez e à sua direita, um espaço reservado para que o aprendiz as traduza
em sua língua materna. Em seguida, há um elenco em ordem alfabética dessas palavras novas
e, finalmente, a seção Soluzioni [soluções], na qual o aprendiz encontra as respostas para os
exercícios.
O terceiro volume, LD2, não apresenta uma organização muito distinta daquela dos
dois primeiros; a única grande diferença refere-se ao fato de esse volume não trazer exercícios
complementares, pois eles são agrupados em outro volume, Linea Diretta 2 – libro di esercizi
(LE), e, assim, o livro do aluno contempla apenas unidades didáticas, fichas resumidas com
explicações gramaticais, glossário das palavras novas e elenco em ordem alfabética desses
termos.
Quanto à estruturação das 31 unidades didáticas, pode-se dizer que os três livros
apresentam uma organização bastante rígida e não foi possível notar diferenças significativas
entre um volume e outro.
Nos dois primeiros volumes, a primeira página da lição traz sempre uma atividade
intitulada Per iniziare [Para começar], que funciona como uma introdução ao tema que será o
cerne da unidade didática. Normalmente, trata-se de textos como menus de restaurantes,
publicidades de hotéis, de museus, de teatros, além de informações acerca de cidades e pontos
turísticos italianos.
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Após essa primeira página, passa-se a uma atividade de compreensão oral, o chamado
Ascolto. Nessa atividade, o aprendiz deve escutar um diálogo (gravado no cd-áudio da
coleção) por pelo menos três vezes (número sugerido pelos autores do livro), para que possa
responder a um questionário que visa a testar sua compreensão oral.
Essa atividade de Ascolto parece inicialmente um simples exercício de audição, mas
constitui, em LD, o fio que norteia toda a unidade, pois três ou quatro de seus trechos são
regravados como faixas independentes no cd-áudio e transcritos no material do aluno, de
modo que o aprendiz entra novamente em contato com o tema tratado no diálogo e, a partir
daí, é exposto às explicações gramaticais que partem das estruturas presentes nos trechos
reapresentados.
Após a transcrição desses pequenos trechos, há quadros azuis que isolam frases
presentes no minidiálogo e incluem lacunas no lugar de elementos estruturais que os autores
querem apresentar aos aprendizes. Após o preenchimento dos quadros azuis, passa-se à
explicitação gramatical feita pelo professor e, posteriormente, aos exercícios de prática da
estrutura vista. A figura a seguir ilustra como se dá a apresentação do minidiálogo extraído do
diálogo maior e como são introduzidos os quadros a serem completados pelos discentes:

Figura 4: Exemplo de minidiálogo e quadro com lacunas para a introdução da reflexão gramatical
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Após explorar todos os trechos do diálogo inicial que trazem estruturas gramaticais
novas, os autores passam a uma seção intitulada Lettura [Leitura], na qual os aprendizes são
convidados a ler artigos de jornais ou revistas, trechos de obras literárias ou textos formulados
pelos autores do livro para abordarem gêneros textuais como cartas, bilhetes, lembretes ou
cartões-postais.
A estruturação do LD2 é basicamente a mesma e diferencia-se dos demais volumes
somente em dois aspectos: 1. não há a seção Per iniziare, o que faz com que as unidades ou
iniciem diretamente pelo exercício de Ascolto ou a partir da seção de Lettura; 2. existe uma
seção no fim das unidades intitulada Test [Teste], na qual se propõem exercícios estritamente
gramaticais, que funcionam como uma revisão dos conteúdos abordados ao longo dos três
volumes.

2.1.2.2 A coleção didática Rete!

A coleção Rete! foi primeiramente publicada em 2000 e nasce, segundo os seus
autores, Marco Mezzadri e Paolo Balboni, da intersecção de três diretrizes: 1. a tradição
didática italiana, presente no livro através da organização das lições como unidades
monotemáticas e da presença de atividades que oferecem largo espaço para a cultura do país;
2. a contribuição do Conselho da Europa, na medida em que ele estabelece na Comunidade
Europeia os níveis a serem percorridos pelos aprendizes; 3. a pesquisa em ensino de línguas,
com suas contribuições no que se refere à abordagem indutiva da gramática, à igual dignidade
entre forma e aspectos da capacidade pragmática, à importância da autoavaliação, entre
outros.
Na introdução ao primeiro volume do manual, os autores falam do ambiente no qual o
livro foi formulado e declaram ser justamente esse um dos pontos positivos do livro, pois não
foram apenas os dois autores que trabalharam para a sua formulação, mas sim uma rede de
autores e centros de planejamento constituídos para esse fim.
Nesse sentido, especificam que o projeto ligado à didática da língua italiana foi
conduzido pela universidade Ca' Foscari de Veneza, em especial, pelo diretor do projeto
ItaLS, Paolo Balboni, e que a formulação das unidades didáticas foi realizada, na cidade de
Parma, por Marco Mezzadri e Giovanna Pelizza. No que se refere às seções de fonologia, os
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autores dizem que o projeto ficou a cargo de Marco Cassandro, da Università per Stranieri di
Siena, enquanto Mario Cardona, da universidade Ca' Foscari, foi o responsável pelas fichas de
autoavaliação presentes no manual.
R! abrange diferentes níveis e públicos-alvo. Para esclarecermos o seu funcionamento,
reportamos um quadro inserido na introdução do manual no qual seus autores evidenciam os
títulos dos diferentes livros, adicionando o nível e o público ao qual se destinam.
Tabela 16: Títulos e público-alvo do manual Rete!
Título

Nível

Público-alvo

Rete! Junior Parte A
Rete! Junior Parte B

A1
A2

Adequado para pré-adolescentes e adolescentes até 15 anos.
Concluído o percurso com Rete! Junior se continua com Rete!2.

Rete! Primo Approccio
Parte A
Parte B

A1
A2

Rete!1

A1/A2

Adequado para cursos com objetivos de aprofundamento da língua.
Concluído o percurso com Rete!1 se continua com Rete!2.

Rete!2

B1/B2

Concluído o percurso com Rete!2 se continua com Rete!3.

Rete!3

B2/C1

Conclui o percurso de Rete!, levando os estudantes a um nível avançado.

Alternativo a Rete!1.
Adequado para cursos intensivos ou para cursos que exijam menor
aprofundamento em relação a Rete!1.
Indicado para falantes de língua materna não distante do italiano.
Concluído o percurso com Rete! Primo Approccio se continua com
Rete!2.

Com base nos formulários respondidos pelas escolas, pudemos constatar que os cursos
oferecidos são voltados para o ensino de adultos e, desse modo, dentre as versões disponíveis,
concentramo-nos na análise de Rete! 1, 2 e 3.
Assim como LD, R! é formado por três volumes, Rete!1 (doravante R!1), Rete!2
(doravante R!2) e Rete!3 (doravante R!3). A cada volume do libro di classe (LA), ou seja, do
livro do aluno trabalhado em sala de aula, corresponde um libro di casa (LE), destinado ao
estudo individual dos aprendizes. A coleção conta ainda com cd-áudio, que contêm alguns dos
diálogos presentes no livro do aluno, e com o guia do professor (GP). A seguir, reproduzimos
as capas dos três volumes analisados nessa pesquisa:
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Figura 5: Capas dos três volumes da coleção R!

R!1 e R!2 trazem quinze unidades didáticas cada um, enquanto R!3 é formado por
apenas dez. Com isso, a série de livros é composta por um total de 40 unidades a serem
trabalhadas em sala de aula, em um total de 300 horas (número sugerido pelos autores).
A estrutura interna dos três volumes é bastante regular, a maioria das unidades é
dividida em oito subseções: Funzioni [Funções], Grammatica [Gramática], Abilità
[Habilidade], Lessico [Léxico], Civiltà [Civilização], Fonologia [Fonologia], Sommario
[Sumário] e Test [Teste].
A seção Funzioni [Funções] traz a apresentação geral do tema tratado ao longo da
unidade, em que são introduzidos diálogos e questionários de compreensão oral. Para
promoverem a depreensão de aspectos estruturais, há quadros intitulados Alla scoperta della
lingua [Descobrindo a língua], que trazem exemplos da língua para que regras estruturais
sejam inferidas, além de exercícios de produção oral e escrita, formulados para que os
aprendizes coloquem em prática as estruturas e o vocabulário vistos. A imagem a seguir
mostra um exemplo da organização dessa seção:
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Figura 6: Questionários, exercícios de compreensão oral e Alla scoperta della lingua

Na parte denominada Grammatica [gramática], como o próprio nome pode sugerir,
são retomadas as estruturas reunidas nos quadros Alla scoperta della lingua, presentes na
seção Funzioni, e são inseridos outros, com explicações metalinguísticas explícitas, além de
exercícios escritos para a fixação de tais conteúdos.
Em Abilità [Habilidades], textos orais ou escritos são focalizados e exercícios são
propostos com a finalidade de que os aprendizes desenvolvam estratégias de aprendizagem,
como a descoberta do assunto de um determinado texto por meio da análise do seu título e das
imagens contidas na página, o uso do dicionário, a compreensão global e detalhada, a
realização de inferências e a percepção de diferenças entre textos literários, textos
jornalísticos e textos técnicos. Embora normalmente não tenha uma relação de coerência com
o tema tratado na unidade didática, essa seção traz informações importantes no que se refere
ao desenvolvimento de estratégias de compreensão e faz com que o aluno reflita sobre o
próprio processo de aprendizagem.
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No setor chamado Lessico [Léxico], o vocabulário que foi inserido dentro de seus
contextos de uso em Funzioni é retomado por meio de exercícios de ligação entre imagens e
palavras, palavras cruzadas, entre outros.
Na parte chamada Civiltà [Civilização], elementos ligados à geografia italiana, à sua
economia e aos seus aspectos socioculturais são evidenciados por meio de mapas, textos orais
e escritos, gráficos, imagens, entre outros, o que mostra uma preocupação por parte dos
autores em informar os aprendizes quanto à vida e à sociedade italiana, indo além da habitual
apresentação de pontos turísticos e informações ligadas ao discurso publicitário.
Já em Fonologia, há aspectos relacionados aos sons da língua italiana, apresentados
por meio de exercícios de audição e reforçados com atividades que estimulam os aprendizes a
repetirem os sons aos quais foram expostos, revelando que essa coleção, em comparação com
o LD, demonstra maior cuidado com questões ligadas à fonética e fonologia.
Finalmente, as partes intituladas Sommario [Sumário] trazem um questionário de
autoavaliação, no qual o aprendiz é levado a refletir sobre aquilo que aprendeu ao longo da
unidade e sobre o seu próprio desempenho em relação às diversas funções comunicativas com
as quais entrou em contato.
O Test traz uma sequência de exercícios para que os aprendizes coloquem à prova o
seu conhecimento acerca das estruturas da língua. Esse teste é feito pelos alunos e entregue ao
professor para que ele o corrija e, posteriormente, apresente um parecer quanto ao
desempenho dos aprendizes.

2.2

Seleção do corpus e definição dos critérios de análise
Começaremos essa seção pela exposição de nossas escolhas quanto às seções dos

livros que compuseram o nosso corpus de análise, isto é, os diálogos e as explicitações
metalinguísticas dirigidas a aprendizes e docentes. Em seguida, nos concentraremos na
apresentação dos critérios que nortearam a análise dos diálogos presentes nas coleções
didáticas analisadas.
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2.2.1 O corpus de análise

Para encontrar respostas satisfatórias para nossas perguntas de pesquisa, era necessário
definir não só quais livros didáticos seriam utilizados, mas também quais partes seriam
observadas “mais de perto”.
Definimos então que adotaríamos duas perspectivas de análise: uma tentando verificar
se os livros selecionados tratam explicitamente as variedades linguísticas, fazendo menção
direta a elas; e outra tentando identificar se instruem implicitamente os aprendizes quanto a
fenômenos relativos às variedades italianas, ou seja, se os expõem a esses traços.
Para examinar a perspectiva explícita, observamos todos os momentos em que
explicações quanto às variedades eram dirigidas aos aprendizes (no livro de classe e de
exercícios) e aos docentes (no guia do professor). As explicitações consideradas podiam tanto
ser citações diretas ao nome de uma determinada variedade, por exemplo, se o livro
nominasse a variedade falada, ou também alusões a um fenômeno de uma dada variedade, por
exemplo, se se referiam ao passato remoto, dizendo que ele é mais usado em uma
determinada situação comunicativa que em outra.
Com relação à perspectiva implícita, chegamos à conclusão que seria selecionada a
seção dos diálogos, também denominada compreensão auditiva ou Ascolto, pois
potencialmente poderiam conter um número maior de variedades por reproduzirem a língua
falada.
Além disso, essa escolha se deu por termos observado que as primeiras páginas das
unidades se estruturam sempre respeitando a mesma ordem: diálogos, exposição gramatical e
exercícios, o que nos permitiu concluir que existe uma tendência segundo a qual os autores
constroem artificialmente esses exemplos de gêneros orais justamente para contemplar
elementos estruturais e lexicais que consideram importantes para o desenvolvimento do
aprendiz enquanto falante da língua-alvo. Ratificando essa impressão inicial, no guia do
professor do manual LD1a, explica-se:

os exercícios posteriores a esses diálogos, e que dos diálogos colocam em
evidência as formas, têm a função de ensinar ao estudante as estruturas
gramaticais, as regras sintáticas, as expressões necessárias para a realização de
determinadas intenções comunicativas, e também a pronúncia exata e a correta
entonação necessária para se expressar. (p. 7)
[Gli esercizi successivi a questi dialoghi, e che dei dialoghi mettono in evidenza le
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forme, hanno la funzione di far apprendere allo studente le strutture grammaticali,
le regole sintattiche, le espressioni necessarie alla realizzazione di determinate
intenzioni comunicative, nonché l'esatta pronuncia e la corretta intonazione
necessarie ad esprimersi].

Quando os autores dizem que os exercícios “colocam em evidência as formas dos
diálogos”, deixam entrever que esses últimos são estruturados exatamente para que sejam
portadores de novos conteúdos e, mais que isso, consolidados como um dos pontos centrais na
estrutura geral das unidades didáticas, já que eles serão a base para que, por meio dos quadros
de reflexão e dos exercícios, sejam ensinadas “as estruturas gramaticais, as regras sintáticas,
as expressões [...] e também a pronúncia exata20 e a correta entonação”.
Diante dessas constatações, que colocam a seção dos diálogos como ponto central da
unidade didática e como “modelo da língua italiana”, partimos do pressuposto que, se os
autores, em concordância com as atuais teorias na área de ensino-aprendizagem e respeitando
as exigências do QECR (cf. cap. 1), acreditam que os aprendizes devam estar em contato com
os fenômenos sociolinguísticos italianos para que desenvolvam competência sociolinguística,
então, nos diálogos, talvez mais do que em qualquer outra seção dos livros, teriam de estar
presentes elementos linguísticos que apontassem nessa direção.
Desse modo, selecionamos 67 fenômenos sociolinguísticos para que pudéssemos
verificar se haviam sido incorporados aos diálogos presentes nas duas séries de livros
didáticos, sem, no entanto, deixar de procurar entender se as indicações dos livros de classe e
dos manuais do professor retomam e dão orientação aos aprendizes e professores quanto ao
uso desses elementos sociolinguisticamente marcados.
Observamos todas as páginas dos seis volumes de livros envolvidos e coletamos 102
diálogos, divididos entre diferentes gêneros textuais, dentre os quais: telefonemas, discussões,
conversações espontâneas, entrevistas, entrevistas de emprego, pedidos de informação,
pedidos em lojas e restaurantes, etc.
Dos 102 diálogos que formam o nosso corpus de análise, 34 pertencem à série LD, 16
deles foram extraídos dos dois primeiros volumes (de cada um dos volumes foram retirados 8)

20

Os autores partem de uma visão normativa de língua ao afirmarem que os diálogos devem apresentar “a
pronúncia exata” da língua italiana, mas em nenhum momento esclarecem à qual variedade tal pronúncia
corresponderia, além disso, indiretamente, assumem que todas as demais pronúncias que não são “exatas”
devem ser excluídas, banidas do ensino da língua.
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e 18, do terceiro volume, LD221. Os demais 68 diálogos referem-se à série R!: 27 retirados do
primeiro volume, 32 do segundo e apenas 9 do terceiro volume.
É importante esclarecer que não foram computados os diálogos com um número de
turnos de fala inferior a dez, pois supomos que diálogos extremamente curtos dificilmente
revelariam dados interessantes no sentido dos resultados aqui almejados.
Ainda no que diz respeito à formação de nosso corpus de análise, é importante
acrescentar que, coletando os diálogos na série R!, deparamo-nos com alguns diálogos só
escritos, isto é, diálogos que foram inseridos na série apenas como uma "imitação" de gêneros
da oralidade, mas que não são, em nenhum momento, "falados" e "ouvidos". A função desses
diálogos, diferentemente da função dos gêneros orais em nossa vida cotidiana, está ligada à
habilidade de leitura e não à de audição. Contudo, embora saibamos que esse tipo de diálogo
artificial não exista senão no manual didático, decidimos considerá-lo em nossa análise, pois
reflete, talvez mais que os diálogos interpretados por atores profissionais, as preocupações dos
seus autores e, portanto, podem fornecer dados relevantes quanto àquilo que se pretende (ou
não) apresentar aos aprendizes.
A seguir, será explicitado o conjunto de critérios que nos guiará no processo de análise
dos diálogos. Como dito anteriormente, trata-se de 67 características relativas: 1. à variedade
falada; 2. ao neo-standard; 3. ao registro formal; 4. ao registro informal; 5. ao italiano dos
jovens; 6. ao italiano popular; 7. à variedade setentrional; 8. à variedade toscana; 9. à
variedade centro-meridional.

2.2.2 Os critérios de análise

O grupo de critérios para a análise dos diálogos foi formulado com base nas leituras
que apresentamos para a descrição da arquitetura da língua italiana contemporânea, no
primeiro capítulo. Isso significa que nos apoiamos nos escritos de Gaetano Berruto
Sociolinguistica dell‟italiano contemporaneo (1987); de Lorenzo Coveri, Antonella Benucci e

21

É necessário esclarecer que no Linea Diretta os diálogos nunca são transcritos integralmente no livro de
classe. Assim, os aprendizes os ouvem e posteriormente reveem algumas de suas partes através dos
minidiálogos transcritos. Para a realização da pesquisa, no entanto, analisamos os diálogos em sua versão
integral (disponível no guia do professor), já que elas têm a função de apresentar modelos conversacionais da
língua italiana, enquanto os minidiálogos são inseridos para motivarem as reflexões gramaticais.
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Pierangela Diadori Le varietà dell‟italiano (1998); e de Alberto Sobrero e Annarita Miglietta
Introduzione alla linguistica italiana (2007).
Na introdução da obra de Coveri et al. (1998), os autores explicam que os estudos
sociolinguísticos encontram um terreno muito fértil na Itália, em razão de sua origem e das
diversas invasões ocorridas antes da unificação do país, mas ressalvam que, apesar dessa
profusão de fenômenos sociolinguísticos, a maioria das publicações produzidas no país, até
aquele momento, era fruto das impressões e intuições de seus pesquisadores e não contava
com uma metodologia científica bem definida.
Apesar dessa crítica dirigida às pesquisas e aos estudiosos da sociolinguística italiana,
os autores procuram reconstruir, também eles com base nas próprias impressões e em outros
trabalhos publicados, a arquitetura do italiano contemporâneo, formado não só por suas
dimensões diamésicas, diafásicas, diastráticas e diatópicas, mas também por dialetos e pela
língua italiana falada fora da Itália.
Embora reconheçamos a necessidade de estudos sociolinguísticos ainda mais
aprofundados e com procedimentos metodológicos delimitados de acordo com os objetivos
específicos da pesquisa, acreditamos que as intuições tidas pelos pesquisadores sejam
importantes, na medida em que revelam tendências gerais da “evolução” da língua italiana,
devendo, assim, ser levadas em consideração no ensino do italiano como língua estrangeira.
Como dissemos, o grupo de fenômenos foi constituído a partir da reflexão sobre a
atual configuração do italiano. Todavia, é evidente que não seria possível analisarmos os
diálogos com vistas a buscar características das dezesseis variedades da língua italiana
elucidadas no primeiro capítulo, assim como não seria possível abordar todos os traços que as
compõem. Desse modo, efetuamos reduções em dois sentidos: em primeiro lugar, nos
concentramos em apenas nove variedades linguísticas, escolhidas porque acreditamos que elas
sejam de maior importância para o desenvolvimento da competência comunicativa do
aprendiz; e, em segundo lugar, selecionamos alguns dos traços que, para nós, pareciam ser os
mais relevantes de cada uma dessas variedades.
O quadro a seguir mostra as nove variedades consideradas na análise dos diálogos e as
respectivas dimensões da variação às quais se relacionam:

88

Tabela 17: Dimensões e variedades selecionadas
Dimensão

Variedade

Diamésica/diatópica

Italiano falado

Diafásica/diastrática

Neo-standard

Diafásica

Registro formal
Registro informal

Diastrática

Italiano dos jovens
Italiano popular

Diatópica

Italiano setentrional
Italiano toscano
Italiano centro-meridional

Como é possível perceber, procuramos englobar em nosso estudo as cinco dimensões
sincrônicas da variação, pois acreditamos, em concordância com a visão de competência
sociolinguística exposta por Bachman e pelo QECR, que o aprendiz deva ser levado a
desenvolver desde os primeiros contatos com a língua uma sensibilidade que lhe permita
reconhecer (e, quando necessário, produzir) traços do italiano falado por jovens, por adultos
com baixo grau de formação escolar, por pessoas provenientes de diferentes partes da Itália,
etc.
Definidas as variedades das quais nos ocuparíamos, retomamos a bibliografia lida e
com base nas descrições apresentadas pelos teóricos e comentadas ao longo do primeiro
capítulo desta dissertação, escolhemos 67 traços sociolinguísticos para constituírem nossos
critérios de análise.
Após essa etapa, formulamos seis grandes planilhas, cada uma referente a um volume
estudado, para que pudéssemos lançar os dados obtidos com as análises. Para evidenciarmos
como foram organizadas, a seguir inserimos, a título de exemplo, parte da tabela construída
para o LD1a:

Tabela 18: Exemplo de tabela formulada para a coleta de dados
Enunciados incompletos
Falsas partidas
Hesitações
Repetições

Diálogo 1
a
p
a
p

Diálogo 2
p
a
a
p

Diálogo 3
a
a
p
p

Diálogo 4
a
p
p
p

Diálogo 5
p
a
p
p

Total p
2
2
3
5
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A primeira coluna traz os 67 critérios que foram procurados e a primeira linha
identifica o diálogo analisado. As letras “a” e “p” estão, respectivamente, para ausente e
presente. Lendo os resultados para o diálogo 1, vê-se, então, que não foram encontradas
ocorrências de enunciados incompletos e hesitações. Por outro lado, no mesmo diálogo, foram
encontradas falsas partidas e repetições.
Para chegarmos aos resultados finais de nossa pesquisa, somamos o número de vezes
que um determinado critério foi encontrado (total p). Assim, de acordo com o exemplo acima,
os enunciados incompletos foram encontrados em dois dos cinco diálogos analisados.
Nas próximas seções serão especificados os fenômenos sociolinguísticos escolhidos
para formarem o grupo de critérios de análise e fornecidos exemplos que ilustrem aqueles que
são peculiares da realidade italiana.

2.2.2.1 Critérios a partir da dimensão diamésica

Quando descrevemos a dimensão diamésica (cf. 1.3.6), nos referimos ao italiano
falado, escrito e transmitido. Na análise dos diálogos, porém, tomamos apenas o primeiro
deles como variedade a ser estudada, pois, tendo em vista que analisamos diálogos, buscamos
ver se são incorporadas as características típicas da variedade oral.
Tratando o italiano falado, separamos suas características em dois quadros distintos: o
primeiro que elencava as características da sua textualidade em contraposição à modalidade
escrita e o segundo no qual inserimos os traços distintivos do italiano falado.
Dado que muitos desses traços do falado italiano coincidem com as características da
variedade neo-standard, também contemplada em nossa análise, elegemos como critérios de
análise diamésica apenas nove traços que diferenciam a fala da escrita, qualquer que seja o
sistema linguístico considerado. São eles:
Tabela 19: Critérios relativos à variedade falada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

autocorreções;
conectivos textuais simples.
enunciados incompletos;
falsas partidas;
hesitações;
redundância;
repetições;
sinais discursivos;
sobreposição de discurso.
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Com a tabela acima, percebe-se que o esforço consistiu em verificar se os diálogos dos
dois livros didáticos trazem aspectos próprios da organização de textos falados, marcados,
sobretudo, pela fragmentação sintática e semântica. Exemplo do tipo de observação
empreendida na pesquisa pode ser evidenciado pelo excerto a seguir:
Dialogo 1 – LD1b
Marcella: Bello il Rugantino...
Alberto: Come?
Marcella: Bello...
Alberto: Sì, infatti bellissimo... Però lei m‟ha detto che
ha una cena, gente a casa e quindi non può venire...
Allora mi ha detto di chiamare te. Perché cioè era
sucesso questo: io ho comprato due biglietti per
andarlo, per andarci con Riccardo, Riccardo si è
ammalato, e niente ho chiamato Lucia e Lucia mi ha
detto di chiamare te, perché a te piace il teatro mi
ricordo, no?
Marcella: Sì, certo, certo... poi Rugantino...

Dialogo 1 – LD1b
Marcella: Bonito o Rugantino...
Alberto: O quê?
Marcella: Bonito...
Alberto: Sim, é mesmo... Mas ela me disse que tem
um jantar, gente em casa e aí não pode vir... Então
me disse para te ligar. Porque, isto é, aconteceu
isto: eu comprei dois ingressos para ir-lo, para ir lá
com o Ricardo, o Ricardo ficou doente, e aí liguei
para a Lucia e a Lucia me disse para ligar para
você, porque você gosta de teatro me lembro, não
é?
Marcella: Sim, claro, claro... também Rugantino.

Nesse trecho extraído do primeiro diálogo do LD1b, Alberto convida Marcella para ir
ao teatro assistir à peça “Rugantino” e lhe explica o que o tinha levado a convidá-la. Do ponto
de vista linguístico, nossa análise se deu no sentido de identificar que Alberto produz: 1.
autocorreção em “io ho comprato due biglietti per andarlo, per andarci con Riccardo”; 2.
falsa partida em: “perché cioè”; 3. conectivos textuais simples, como “infatti”, “però”,
“allora”; 4. sinais discursivos, como “e niente”, “e quindi”, “sì”, “no?”. Enquanto Marcella
produz: 1. repetição, em “certo, certo” ; 2. e também sinais discursivos, como: “sì” e “poi”.
Com base nesse procedimento, foi realizada a análise de todos os diálogos em busca
de tais fenômenos e, terminada a análise, era completada a planilha de dados, assinalando se
os traços estavam ou não presentes no corpus.

2.2.2.2 Critérios a partir da variedade neo-standard

Em seguida, foi selecionado o grupo de fatores que seria procurado para a variedade
dita neo-standard, que corresponde, como dissemos, ao italiano "médio", de todos os
italianos, isto é, àquela variedade de língua que recobre desde as situações mediamente
formais até aquelas informais.
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No capítulo 1, elencamos cerca de vinte fenômenos para essa variedade, aqui, porém
desconsideramos: a substituição dos pronomes pessoais egli, ella, essa, esso e relativos
valores plurais com lui, lei, loro; o aumento do gerúndio precedido por „stare‟; a
concordância verbal feita com nomes coletivos, que será abordada como critério para o
italiano popular e toscano e o emprego frequente de questo/quello unidos a qui/lì, pois
pensamos que esse não seria um critério relevante. Além disso, dividimos como dois traços
distintos: o deslocamento à direita e o deslocamento à esquerda.
Os dois primeiros fenômenos citados foram excluídos de nosso estudo, pois, de acordo
com informações coletadas em conversas com falantes nativos ou através da leitura de
dicionários e gramáticas mais atualizados (é de se lembrar que a obra de Coveri et al. é de
1998) eles não representam mais uma tendência neo-standard, tendo se consolidado como
traços da norma linguística italiana. Como permite concluir a seguinte citação, que trata o uso
dos pronomes lui, lei e loro:

As regras da gramática nos dizem que egli é o pronome de terceira pessoa singular
masculino quando tem a função de sujeito: “egli ha freddo” [ele está com frio]
enquanto lui [ele] é o mesmo pronome em vestes de complemento: “dillo a lui”
[diga-o a ele]. A mesma distinção entre ella e lei [ela], entre essi e loro [eles]. Isso
diz a regra. Mas o uso já a deixou para trás. Podemos então relaxar e dizer
tranquilamente: “lui ha freddo, lei ha freddo, loro hanno freddo” [ele está com frio,
ela está com frio, eles estão com frio]. E depois, é só ligar a lareira.
[Le regole della grammatica ci dicono che egli è il pronome di terza persona
singolare maschile quando ha funzione di soggetto: “egli ha freddo” mentre lui è lo
stesso pronome in veste di complemento: “dillo a lui”. Stessa distinzione tra ella e
lei, tra essi e loro. Questo dice la regola. Ma l‟uso l‟ha ormai superata. Possiamo
dunque rilassarci e dire tranquillamente: “lui ha freddo, lei ha freddo, loro hanno
freddo”. E poi, accendere la stufa].

Nessa citação retirada da seção Si dice o non si dice22, disponível no site do jornal
Corriere della sera, nota-se que o emprego de lui, lei e loro, principalmente na língua falada,
não se apresenta mais em alternância com as variantes egli, ella e esso. Assim, não teria
sentido procurar nos livros didáticos algo que - já se sabe - constitui hoje em dia a norma do
italiano.
O mesmo ocorre quanto ao emprego de gerúndio precedido por stare. Decidimos
excluí-lo, pois tanto no livro didático R! quanto em LD trata-se esse assunto como parte de
uma unidade didática, sugerindo que ele já foi aceito e incorporado pelas gramáticas da língua
22

“Si dice o non si dice” é a versão online do livro Si dice o non si dice: guida all‟italiano parlato o scritto, de
Aldo Gabrielli, que procura responder dúvidas sobre o italiano moderno, partindo de problemas concretos da
língua. Disponível em: < http://dizionari.corriere.it/dizionario-si-dice/>. Acesso em 21 dez. 2013.
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italiana. Esse fato se confirma nas palavras de Verner Egerland, que, em um verbete intitulado
“Gerundio”, presente no site da Treccani.it: enciclopedia dell'Italiano (2010)23, não atribui a
esse uso perifrástico nenhum tipo de conotação sociolinguística, permitindo-nos concluir que,
se em 1998 essa variante se apresentava como uma tendência em expansão, hoje, terminado
seu processo de variação, consolida-se como elemento não marcado da língua.
A divisão operada entre deslocamento à direita e à esquerda justifica-se pelo fato de os
estudiosos as situarem como fenômenos distintos do ponto de vista da frequência de uso.
Nessa direção, Paolo D‟Achille (2006, p. 162) diz que o deslocamento à esquerda é difundido
em todas as variedades do italiano, inclusive em muitos tipos de textos escritos, enquanto o
deslocamento à direita caracteriza principalmente a língua falada.
Com essa nova formatação, eis o quadro dos dezesseis critérios neo-standard buscados
nos diálogos:

Tabela 20: Critérios relativos ao italiano neo-standard
1. ci no lugar de vi (como em ci sono
tornato);
2. construção reflexiva dita de “afeto” (como
em mi sono comprato);
3. deslocamento à direita (como em l‟ho visto
il bambino);
4. deslocamento à esquerda (como em il
bambino l‟ho visto);
5. emprego do c‟è dito presentativo (como
em c‟è un problema che devo risolvere);
6. emprego do che polivalente (como em il
ristorante che vado);
7. emprego do gli como única forma dativa
para terceira pessoa do singular e do plural
(como em gli ho detto a Carla di venire);

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

frases clivadas (como em è Maria che cucina);
futuro para criar hipótese (como em Roberto avrà 5
anni);
imperfetto no lugar de outros tempos e modos
verbais (como em se potevo, facevo);
passato prossimo no lugar de passato remoto;
passato prossimo no lugar do futuro anteriore
(como em quando ho finito di studiare ti chiamo);
presente indicativo no lugar do congiuntivo
presente (como em penso che è);
presente indicativo no lugar do futuro (como em
domani vado);
uso de questo/quello no lugar de cio (como em
quello che voglio dire);
uso de questo/quello no lugar de codesto, costì,
costa (como em questo cane è tuo?).

Os fenômenos que procuramos, então, podem ser divididos em dois grupos: traços
morfológicos e traços sintáticos.
No que diz respeito aos traços morfológicos, eles ocorrem seguindo uma tendência
geral a simplificar o paradigma verbal e pronominal.

23

Disponível em: <http://www.treccani.it/enciclopedia/gerundio_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>. Acesso em 21
dez. 2013.
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Quanto aos fenômenos que tendem à simplificação do paradigma verbal, procuramos
nos diálogos, por exemplo, a substituição do passato remoto pelo passato prossimo, como
ocorre no seguinte trecho, extraído do diálogo 24, do R!2:
Dialogo 24 – R!2
Anna: Allora Ines, che impressione ti fa visitare il
paese dei tuoi genitori?
Ines: È un‟emozione piuttosto forte.
Anna: Non eri mai stata prima in Italia?
Ines: No, i miei genitori si sono trasferiti in Brasile
subito dopo la guerra, io non ero ancora nata. Mio
padre sperava di fare un po‟ di soldi con una
piccola impresa edile che metteva su con suo
fratello e di tornare in Italia.

Diálogo 24 – R!2
Anna: Então, Ines, que impressão te dá visitar o país
dos teus pais?
Ines: É uma emoção muito forte.
Anna: Você nunca tinha vindo à Itália?
Ines: Não, os meus pais se mudaram para o Brasil
assim que acabou a guerra, eu não tinha nascido ainda.
Meu pai esperava ganhar um pouco de dinheiro com
uma pequena empresa de construção que estava
abrindo com o irmão dele e voltar para a Itália.

A personagem Ines conta para Anna a história da imigração de sua família ao Brasil e
diz: “i miei genitori si sono trasferiti in Brasile subito dopo la guerra” [os meus pais se
transferiram para o Brasil logo após a guerra], conjungando o verbo trasferirsi no tempo
passato prossimo, quando, segundo a norma standard, poderia ter usado passato remoto
porque está narrando um evento “definitivamente concluído” (D‟ACHILLE, 2006, p. 128).
Relativo à simplificação do paradigma pronominal, procuramos confirmar o
desaparecimento dos pronomes demonstrativos codesto (que, segundo os autores, sobrevive
apenas no uso burocrático e na Toscana), costì, costà e ciò, substituídos pelos pronomes
questo e quello, assim como o uso quase exclusivo do pronome locativo ci, no lugar da forma
sinonímica vi, como no primeiro diálogo de LD2, quando um entrevistador se refere a um
comerciante toscano da seguinte maneira:
Dialogo 1 – LD2
Giornalista: Senti, io ho visto che il tuo negozio è
sempre molto frequentato e ci sono entrato un paio
di volte e mi sembra che ci sia un'ottima atmosfera.
Questi clienti, che ho visto lì, sono clienti fissi?
Andrea: Sì, sono tutti clienti fissi, amano
certamente un po‟ la familiarità della cosa e...
niente più i prodotti.

Diálogo 1 – LD2
Jornalista: Escuta, eu vi que sua loja é sempre bastante
frequentada e entrei algumas vezes e me parece que
tenha uma ótima atmosfera. Esses clientes, que eu vi
ali, são clientes fixos?
Andrea: Sim, são todos clientes fixos, amam com
certeza um pouco a familiaridade da coisa e… nada
mais os produtos.

No campo sintático, procuramos detectar se havia, nos modelos de língua
apresentados, deslocamento à direita e à esquerda, que modificam a ordem não marcada do
italiano, constituída por sujeito – verbo – complementos.
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Um exemplo de deslocamento à direita extraído de nosso corpus encontra-se no
seguinte trecho do diálogo 18 de R!2:
Dialogo 18 –R!2
Giorgia: Dai racconta!
Carla: Ha 28 anni, è laureato in economia e lavora
nella ditta di suo padre.
Giorgia: Però, te lo sei scelto con i soldi questa
volta.
Carla: Smettila! Lo sai che non me ne importa nulla
dei soldi. Mi piace perché mi ascolta. È così calmo
e educato.
Giorgia: Che noia!

Diálogo 18 –R!2
Giorgia: Vai conta!
Carla: Tem 28 anos, é graduado em economia e
trabalha na empresa do pai dele.
Giorgia: Mas, dessa vez você escolheu um com
dinheiro.
Carla: Para com isso! Você sabe que eu não me
importo com dinheiro. Eu gosto dele porque me ouve.
É tão calmo e educado.
Giorgia: Que chatice!

Na situação, uma das amigas (Giorgia) insinua para a outra (Carla) que ela se
interessou por um homem por causa do seu dinheiro. Carla responde: “lo sai che non me ne
importa nulla dei soldi” [você sabe que eu não me interesso por dinheiro]. Nessa frase, temos
dois deslocamentos. No primeiro deles, lo é um pronome catafórico que antecipa o
complemento do verbo sai. Esse complemento, por sua vez, engloba um segundo
deslocamento à direita, composto pelo pronome catafórico ne, que antecipa dei soldi. Esse
tipo de deslocamento ajuda na coesão do enunciado e supõe que haja conhecimentos
compartilhados entre os interlocutores.
Como exemplo dos deslocamentos à esquerda que foram encontrados nos diálogos,
temos o trecho retirado do sexto diálogo LD1a:
Dialogo 6 – LD1a
Cameriere: Allora, pollo al mattone, e di contorno?
Carboni: Senta, quella insalatina di rucola la fate
sempre?
Cameriere: Sì, sì, sì, la facciamo.
Carboni: Benissimo. Allora per me insalata di
rucola.

Diálogo 6 – LD1a
Garçom: Então, frango na panela de barro, e como
acompanhamento?
Carboni: Escuta, aquela saladinha di rúcula vocês a
fazem sempre?
Garçom: Sim, sim, sim a fazemos.
C: Muito bem. Então para mim salada de rúcula.

Nesse diálogo, o cliente, Sr. Carboni, diz: “quella insalatina la fate sempre?”. Na
frase, o pronome la retoma o objeto direto do verbo fare, que foi deslocado à esquerda do
verbo. O deslocamento à esquerda tem a função de estabelecer e evidenciar o tema, dando a
impressão que o elemento deslocado se relaciona a algo já conhecido por ambos os
interlocutores, além de chamar a atenção do interlocutor para aquilo que está sendo dito.
Ainda no que se refere à sintaxe, procuraremos também frases clivadas, che
polivalente e c‟è dito “presentativo” .
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O primeiro fenômeno diz respeito a frases clivadas como: “è lui che mi ha portato
qui” [é ele que me trouxe aqui], onde aparecem duas orações: uma cópula de tipo
especificativo, na qual está a informação nova do enunciado e que constitui o seu foco, e uma
subordinada predicativa, que retoma uma informação compartilhada entre os interlocutores.
Segundo Lorenzo Renzi, na Grande grammatica italiana di consultazione, a diferença
entre a frase clivada e a respectiva frase não-marcada, em nosso caso, lui mi ha portato qui
[ele me trouxe aqui], consiste no fato de a primeira ter a função de “enfatizar (ou colocar em
evidência), tanto em nível sintático quanto em nível de entonação, um elemento particular da
frase em termos de contraste, explícito ou implícito, com um outro elemento da mesma
classe” [[...]enfatizzare (o mettere in rilievo) sia a livello sintattico che a llivello di
intonazione, un particolare elemento della frase in termini di contrasto, esplicito o implicito,
con un altro elemento della stessa classe.](1999, p. 195), enquanto a segunda apenas declara
uma informação, sem evidenciar com a mesma força aquilo que constitui o “dado” e o “novo”
do enunciado.
Quanto ao segundo fenômeno, o chamado che polivalente, podemos citar o seguinte
exemplo: “c'è mancato poco che gli mettessi le mani addosso” (dialogo 17 de LD1a). Há uma
ampliação do uso do che, normalmente usado como pronome em frases relativas cujo verbo
não seja regido por preposição, que passa a ser empregado também em frases finais, como no
exemplo acima, frases consecutivas (1), causais (2), temporais (3), enfáticas-exclamativas (4)
e em frases relativas em que o verbo é regido por uma preposição (5).
(1) Vieni qui che ti faccio vedere le foto.
(2) Studia che devi dare l'esame.
(3) Bellissimo il momento che lei è entrata in chiesa.
(4) Che squisita questa torta!
(5) È lui il ragazzo che ti stavo parlando (=È lui il ragazzo di cui ti stavo parlando).
Finalmente, procuramos identificar frases como “c‟è un signore che chiede
dell‟avvocato”, na qual temos o c‟è presentativo, formado pelo verbo essere precedido pelo ci
“atualizador” e seguido pelo pronome relativo che, construto utilizado no italiano falado,
segundo D‟Achille (2006, p. 167), com a função de subdividir em dois blocos sintáticos um
acúmulo de informações.
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2.2.2.3 Critérios a partir da dimensão diafásica

No que se refere à dimensão diafásica, estabelecemos critérios quanto ao registro
formal e informal italiano e coletamos na bibliografia sete fenômenos relativos ao primeiro e
dez referentes ao segundo. A seguir inserimos dois quadros, a começar pelo registro formal:

Tabela 21: Critérios relativos ao registro formal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

circunlocuções;
conectivos elaborados;
escassas referências ao “eu” falante;
léxico dos subcódigos;
palavras áulicas;
tendência ao desenvolvimento argumentativo;
variantes morfológicas formais.

Vê-se, comparando esse quadro àquele do primeiro capítulo, que optamos por não

observar as palavras com estrutura interna complexa, o léxico com significado abstrato e a
sintaxe elaborada. Esses traços foram excluídos de nosso estudo, pois acreditamos que a
observação demandaria muito tempo e que os fenômenos tratados são suficientes para
identificar se os livros didáticos selecionados expõem os aprendizes a interações que podem
ser definidas formais.
Do campo lexical, procuramos léxico dos subcódigos, isto é, vocabulário técnicocientífico, como aquele ligado à medicina, informática, linguística, entre outros; palavras
áulicas; conectivos elaborados, ou seja, conjunções compostas, como affinché, oppure,
sebbene, ou locuções conjuntivas, como dal momento che, ciò nonostante, etc.
Procuramos também variantes morfológicas formais, como o emprego da terceira
pessoa de cortesia, Lei, que, diferentemente da segunda pessoa tu, é empregada somente em
situações formais, quando não há grau de familiaridade ou relação de amizade entre os
interlocutores ou, ainda, quando existe relação de hierarquia entre eles.
Finalmente, buscamos identificar se nos diálogos havia circunlocuções, ou seja, giros
de palavras, e se era possível perceber uma tendência argumentativa e a exclusão de
referências explícitas ao “eu” falante, emissor da mensagem.
Quanto ao registro informal, selecionamos os seguintes traços:
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Tabela 22: Critérios relativos ao registro informal
1. emprego do sufixo –ata (como em stupidata e
porcata);
2. emprego do sufixo -issimo também com
substantivos (como em donnissima);
3. emprego elevado de diminutivos;
4. epítetos e imprecações;
5. estrutura centrada no “eu” falante;

6.

formas onomatopaicas (como em cin cin ou dlen
dlen);
7. frequentes pronomes tônicos e átonos;
8. mínima explicitação sintática;
9. palavras abreviadas;
10. verbos bipronominais (como cavarsela, farcela,
etc.).

Ainda para analisarmos a inserção de traços informais não foi considerado adequado
focalizar todos os elencados no primeiro capítulo. Assim, selecionamos aqueles que nos
pareciam fortes indicadores do registro informal e excluímos: escassa variação lexical, termos
fortemente conotados, escasso emprego de dêiticos, frequentes mudanças de projeto,
prevalência de verbos e substantivos concretos e uso intenso de pronomes demonstrativos.
No caso do registro informal, no qual há maior grau de familiaridade entre os
interlocutores, supomos a presença de formas sociolinguisticamente marcadas tanto no nível
morfossintático quanto no plano lexical.
Pressupõe-se que o interlocutor fale mais de si mesmo, constituindo-se como centro da
comunicação ao contar suas próprias experiências e que, para isso, use com muita frequência
a primeira pessoa singular, tendendo a mudar de assunto com maior frequência, visto que sua
fala está permeada de imprevistos e improvisações por não ser um discurso planejado com
antecedência.
Quanto ao nível estritamente morfológico, temos: 1. verbos bipronominais, como
cavarsela, farcela, prendersela, andarsene, usados no lugar dos verbos reflexivos ou
intransitivos, respectivamente: arrangiarsi [arranjar-se], riuscire [conseguir], preoccuparsi
[preocupar-se], partire [partir, ir embora], empregados por sua vez em contextos menos
familiares; 2. extensão do uso do sufixo -issimo para substantivos, quando a norma italiana
prevê sua ocorrência apenas com adjetivos, como por exemplo em: macchinissima
[carríssimo], donnissima [mulherzíssima], que expressam ironicamente a qualidade máxima
do substantivo alterado; 3. emprego do sufixo -ata em palavras que já possuam conotação
negativa, adquirindo maior valor pejorativo, como em porcata [porcaria], stupidata
[estupidez], etc.
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2.2.2.4 Critérios da dimensão diastrática

No caso da dimensão diastrática, optamos por verificar elementos do italiano falado
por jovens e do italiano popular, falado (mas também escrito) por italianos que
desenvolveram apenas parcialmente sua competência linguística em italiano, sendo falantes
nativos dos dialetos itálicos.
A partir das doze características elencadas por Coveri et al. (1998), trazidas na seção
1.3.5.4, selecionamos seis traços que permitiriam constatar se a variedade falada por jovens
havia sido contemplada nos diálogos. São eles:

Tabela 23: Critérios relativos ao italiano dos jovens
1. dialetismos;
2. estrangeirismos;
3. gírias;
4. hipérboles;
5. metáforas;
6. turpilóquios.

Vale notar que todas as características acima ocorrem principalmente em contextos
nos quais os jovens falam entre si, também por isso é notável a presença de elementos
provenientes das gírias, que são responsáveis, entre outras coisas, pela formação da identidade
do grupo de jovens e pela sua coesão e manutenção (SOBRERO e MIGLIETTA, 2007, p.
105).
De modo geral, todas as características do italiano falado por jovens que foram
pesquisadas nos diálogos se relacionam ao léxico da língua e, embora construções
metafóricas, hipérboles, estrangeirismos e dialetismos sejam frequentes em outros contextos
comunicacionais, acreditamos que quando são empregados por jovens tenham a finalidade de
gerar efeito irônico e cômico, o que pode ocorrer também nos outros contextos, mas sem ser
seu pressuposto.
Passando agora à escolha dos critérios relativos ao italiano popular, observamos os
doze fenômenos distintivos dessa variedade elucidados por Coveri et al., que foram
apresentados na seção 1.3.5.1, e, levando em conta que esse italiano é visto como o italiano
“errado” e “mal falado”, decidimos nos concentrar apenas em fenômenos que não fossem
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julgados como erros crassos e que talvez pudessem ter sido incorporados aos diálogos para
mostrarem características “aceitáveis”24 dessa variedade.
Tabela 24: Critérios relativos ao italiano popular

1. acúmulo de preposições;
2. acusativo preposicionado;
3. adjetivo invariável usado com função adverbial;
4. concordância pelo significado;
5. simplificação do paradigma dos possessivos.

Os fenômenos acima evidenciados partem do nível morfossintático e seguem duas
tendências gerais. A primeira está relacionada à adição de preposições em posições onde não
seriam aceitas pelo standard do italiano; é o caso dos critérios 2, que corresponde ao
acréscimo de preposição em complementos de verbos transitivos diretos, como em: “Non ti si
convince neanche a te”, retirado do diálogo 18 do LD2, e 5, que se refere ao acúmulo de
preposições, quando apenas uma delas se faz realmente necessária, como em: “presso a delle
famiglie”, em que temos as preposições presso e a justapostas.
A segunda tendência diz respeito à simplificação de paradigmas. Como exemplo,
temos o emprego de adjetivos invariáveis em posição ocupada normalmente por advérbios,
como em: “gli piace vestirsi un po' largo”, extraído do diálogo 20 do R!2, no qual temos o
adjetivo largo ocupando posição adverbial, modificando a maneira como o sujeito gosta de
ser vestir, quando, de acordo com o standard, seria de se esperar sua colocação ao lado de
sintagma nominal, algo como “gli piacciono i vestiti un po' larghi”.
Além do uso de adjetivos em lugar de advérbios, tem-se, ainda, a concordância pelo
significado, em frases como “ci sono molta gente”, na qual o verbo esserci deveria, segundo
à norma culta, ser conjugado no singular por conta de seu complemento molta gente, que,
embora expresse um significado plural, constitui sintagma nominal singular, e a simplificação
do paradigma dos pronomes possessivos em frases como “Laura e Riccardo hanno un gatto e
il suo gatto miagola tutte le notti”, na qual se emprega o pronome possessivo de terceira
pessoa singular “suo”, usando-o em contraposição à variante standard “loro”, prevista em
casos nos quais a um objeto de posse corresponde mais de um possessor.

24

Embora acreditemos que todas as variedades possam ser contempladas no ensino/aprendizagem de línguas,
vemos que alguns traços da variedade popular poderiam levar o aprendiz iniciante a inúmeras confusões.
Então, talvez, essa variedade, sim, deva ser introduzida aos níveis mais avançados, quando os aprendizes já
têm conhecimentos de base linguística bastante contundentes para entrarem em contato com construções,
muitas vezes, opostas àquelas do italiano padrão.
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Cabe ressaltar que o italiano popular é, dentre todas as variedades até aqui abordadas,
a mais marginalizada pelos falantes italianos, pois ele está associado a um nível de
escolaridade baixo e, portanto, aos estratos sociais menos favorecidos. Sendo assim, a nosso
ver, encontrar nos diálogos características relacionadas a ele, mesmo que não sejam as
características mais extremas, ou identificar explicações isentas de preconceito quanto ao seu
uso comprovaria que os autores estão, de fato, preocupados em preparar os aprendizes para o
que poderão efetivamente ouvir e ler no país da língua alvo, explicitando-lhes a carga
negativa atribuída a determinadas formas, sem difundir o preconceito linguístico.

2.2.2.5 Critérios da dimensão diatópica

Quando se decidiu abordar a dimensão diatópica, foi necessário restringir a
investigação a algumas variedades, vista a impossibilidade de examinar todas aquelas às quais
os estudos em Sociolinguística fazem referência. Assim, seguindo a metodologia adotada por
Coveri et al. em sua obra, dividimos o território italiano em três grandes grupos geográficos:
norte, Toscana e centro-sul, aos quais correspondem, respectivamente, as variedades
setentrional, toscana e centro-meridional.
Os critérios escolhidos para a análise dos diálogos serão comentados, a começar pela
variedade setentrional:
Tabela 25: Critérios relativos à variedade setentrional
1. adição de su e giù em certas formas verbais;
2. artigo definido antecedendo nomes próprios;
3. pronomes e adjetivos demonstrativos com partículas adverbiais locativas
às vezes incongruentes (como em quella ragazza qui);
4. uso de mia mamma, mio papà sem artigo definido.

Se confrontarmos esse quadro àquele inserido na seção 1.3.3, que tinha como
finalidade apresentar as características da variedade falada no norte da Itália, vemos que quase
todos os fenômenos ali inseridos foram selecionados para comporem o grupo de critérios.
Entretanto, optamos por excluir o uso de passato prossimo no lugar de passato remoto e a
tendência a usar somente dois pronomes demonstrativos, questo/quello, pois ambos já estão
sendo analisados como critérios para o neo-standard. Além disso, foi descartada como critério
a tendência a usar pronomes enclíticos. Para explicar essa última exclusão, é necessário
esclarecer que, em italiano, o pronome pode ocupar apenas duas posições. No caso de verbos
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conjugados em tempos do indicativo, do conjuntivo e do imperativo afirmativo e negativo de
cortesia, o pronome é inserido à esquerda do verbo, em posição proclítica. Por outro lado,
quando se tem verbos conjugados no modo imperativo afirmativo conjugado na segunda
pessoa ou no gerúndio, o pronome deve ser colocado à sua direita, em posição enclítica.
Além dessas duas posições fixas, no caso de locuções verbais formadas pelos verbos
modais potere, dovere, volere e pelo verbo sapere, ou com o imperativo negativo conjugado
na segunda pessoa (non lo fare/non farlo), a posição do pronome é variável.
Como vimos no primeiro capítulo, estudiosos afirmam a existência de uma tendência
segundo a qual na variedade setentrional o pronome seria colocado em posição enclítica,
enquanto na variedade centro-meridional seria proclítico. Contrariando essa afirmação,
notamos que na fala de alguns personagens dos diálogos das duas coleções havia tanto
pronomes enclíticos quanto proclíticos, como no exemplo a seguir, retirado do diálogo 15 do
terceiro volume do LD2:
Dialogo 15 – LD2
Guido: Ah! Che fai? Ti guardi la partita con me?
Cristina: Eh, figurati! Sai che m‟importa a me della
partita.
Guido: Allora che c‟è?
Cristina: Ti devo dire una cosa.
Guido: È chiaro, no? Tu appena mi vedi che io mi
siedo davanti al televisore per vedere la partita, mi
devi dire qualcosa.
Cristina: È certo.
Guido: È più forte di te.
Cristina: E sì.
Guido: Non ne puoi fare a meno.
Cristina: Volevo proprio scocciarti.

Diálogo 15 – LD2
Guido: Ah! O que você vai fazer? Vai assistir o jogo
comigo?
Cristina: Eh, imagina! Você sabe o quanto eu me
importo com jogo.
Guido: Então o que foi?
Cristina: Preciso te falar uma coisa
Guido: É claro, né? É só você ver que eu me sento na
frente da televisão para ver o jogo, você tem que me
dizer alguma coisa.
Cristina: É claro.
Guido: É mais forte que você.
Cristina: É sim.
Guido: Você não consegue evitar?
Cristina: Queria mesmo te atrapalhar.

Na passagem focalizada, a esposa diz ao marido: “ti devo dire una cosa” [preciso te
falar uma coisa]. Em sua frase, o pronome indireto ti antecede a construção devo dire,
formada pelo verbo modal dovere e o verbo no infinitivo dire. Posteriormente, porém, a
mesma personagem enuncia: “volevo proprio scocciarti” [queria mesmo te importunar], na
qual o pronome ti é colocado em posição enclítica, mostrando que, essa a alternância na
posição dos pronomes não pode ser considerada marca distintiva de diferentes variedades
regionais ao menos nos livros considerados na pesquisa e que, portanto, esse fenômeno não
deveria ser incluído em nossa análise.
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Passando aos fenômenos escolhidos para evidenciar a inserção de traços setentrionais
nos diálogos, consideramos que os critérios 1, 2 e 3 são semelhantes na medida em que
constituem inserções de elementos morfológicos ausentes em outras variedades regionais. O
primeiro deles - adição de su e giù em certas formas verbais - corresponde aos chamados
verbos sintagmáticos, ou seja, formados pelo acréscimo de advérbios, nesse caso, dos
advérbios su e giù, originando verbos como tirare su, sinônimo de allevare [criar], andare su
e giù, sinônimos de salire e scendere [subir e descer], togliere giù, usado no lugar do verbo
togliere [retirar], entre outros.
O segundo critério – artigo definido antecedendo nomes próprios – é observado em
frases como “ho visto la Giovanna settimana scorsa” [vi a Giovanna semana passada], na
qual o artigo definido la é inserido devido ao fato de Giovanna ser conhecida de ambos os
interlocutores, uso que não ocorre na produção de falantes de outras regiões italianas.
O terceiro critério – pronomes e adjetivos demonstrativos com partículas adverbiais
locativas - relaciona-se ao acréscimo de partículas adverbiais. Elas são acrescidas com a
função de reforçar os demonstrativos, como em: “e allora se tu puoi evitare di fare quella
cosa lì” [e então se você pode evitar fazer aquela coisa lá], em que se tem o demonstrativo
quella e, em seguida, o advérbio lì, que o retoma para enfatizá-lo.
Procuramos ainda estruturas como “mia mamma mi preparava sempre delle minestre
meravigliose” [minha mamãe mi preparava sopas maravilhosas], na qual, contrariando a
norma standard, não foi empregado o artigo definido la antes do pronome possessivo que
antecede os substantivos de parentesco alterados, nesse caso mamma, diminutivo de madre
[mãe].
Com relação à variedade toscana, nos concentramos nos cinco critérios a seguir:

Tabela 26: Critérios relativos à variedade toscana
1. passato remoto e passato prossimo;
2. si impessoal no lugar de noi;
3. sistema demonstrativo com três unidades;
4. te no lugar de tu;
5. verbo no singular anteposto ao nome plural.

Dos fenômenos relativos ao falado toscano considerados por Coveri et al. (1998) e
retomados por nós em 1.3.3, não tomamos como critérios de análise o uso do congiuntivo
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imperfetto dos verbos stare e dare, nas formas stassi e dassi e a 3ª pessoa plural do presente
indicativo dos verbos da 2ª e 3ª conjugação terminando em -ano, como loro prendano, ao
invés de prendono, pois julgamos que tais formas dificilmente seriam tratadas nos livros
didáticos, já que são formas desviantes da norma do italiano e tidas pelos falantes nativos
como “erros” de conjugação.
Quanto ao primeiro critério selecionado (co-ocorrência de passato prossimo e remoto),
na Toscana, cabe ao falante escolher entre um tempo ou outro, de acordo com a distância
enunciativa que quer tomar com relação ao evento e com o efeito que quer causar em seu
interlocutor.
O segundo critério permitiu identificar se havia ocorrências em que se fazia uso do si
impersonale no lugar da primeira pessoa do plural noi, resultando em frases como: “noi si va
via”, quando o standard preveria “noi andiamo via” [nós vamos embora].
Quanto ao sistema de pronomes demonstrativos, tentamos verificar se nos diálogos
podia ser identificado o uso de codesto [este], cuja função é indicar pessoa, animal ou coisa
próxima, no tempo ou no espaço, de quem escuta, como o demonstrativo “este”, no caso do
português.
O quarto critério refere-se ao fato de os toscanos usarem o pronome pessoal de 2ª
pessoa singular complemento direto “te” no lugar do pronome sujeito correspondente “tu”,
originando frases como: “te non arrivi oggi?” ao invés de “tu non arrivi oggi?” [você não
chega hoje?].
O último de nossos critérios quanto à variedade toscana, além de ser marcado em
diatopia, é tido como traço também do italiano popular, o que significa que lhe é atribuída
forte conotação diastrática. Trata-se da ausência de concordância entre sujeito e verbo,
quando o sujeito plural é colocado após o verbo, como nas seguintes orações: “si vede
parecchie cose”, no lugar de “si vedono parecchie cose” [se veem muitas coisas], ou “c'è
diverse persone”, ao invés de “ci sono diverse persone” [há diversas pessoas]. Na análise dos
diálogos, só se considerou a concordância pelo sentido como marca da variedade toscana
quando se pôde depreender que os falantes tentavam representar o modo de falar toscano.
Passemos às características da última variedade analisada. A seguir, inserimos o
quadro resultante da seleção dos critérios de análise relativa à variedade centro-meridional:
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Tabela 27: Critérios relativos à variedade centro-meridional
1. inversão entre congiuntivo e condizionale no período hipotético;
2. prevalência de passato remoto;
3. stare no lugar de essere;
4. tenere no lugar de avere;
5. voi como forma de cortesia no lugar de Lei.

No primeiro capítulo, quando nos detivemos no elenco das características que marcam
o italiano centro-meridional com base em Coveri et al. (1998), evidenciamos oito fenômenos.
Aqui, retomamos cinco deles para a composição do grupo de critérios distintivos dessa
variedade. As três exclusões operadas dizem respeito à preferência por pronomes proclíticos,
ao emprego do pronome ci usado no lugar dos pronomes indiretos le [a ela] e gli [lui] e à
preferência pelo modo indicativo no lugar de congiuntivo, já estudado como critério neostandard. Como já evidenciado nessa seção quando falávamos do italiano setentrional, a
alternância na posição dos pronomes em locuções verbais não se revelou como verdadeira
marca distintiva de variedades regionais nos livros analisados e, portanto, excluímo-la. No
que diz respeito ao segundo fenômeno descartado, ci usado no lugar de pronomes indiretos,
acreditamos que ele não seria abordado nos livros selecionados, pois é traço fortemente
conotado como “erro” linguístico.
O primeiro critério considerado na análise diz respeito à inversão, conotada
diastraticamente, entre o congiuntivo imperfetto e o condizionale presente no período
hipotético da possibilidade (ou de segundo tipo), dando origem a frases como: “se mi diresti
la verità, mi convincessi”, à qual corresponde a frase standard: “se mi dicessi la verità, mi
convinceresti” [se você me dissesse a verdade, me convenceria].
O segundo critério refere-se ao uso do passato remoto, empregado nessas regiões mais
do que o passato prossimo, que é substituído mesmo em situações em que a norma não o
prevê, como em: “Ieri mangiai un gelato favoloso” [ontem tomei um sorvete fabuloso].
O terceiro e o quarto critério são relacionados a escolhas lexicais: o uso dos verbos
“tenere” e “stare” no lugar, respectivamente, de “avere” e “essere”, como em: “tengo fame”
[tenho fome] e “qui non ci sta niente da fare” [aqui não tem nada para fazer]. Tentamos
entender se esses dois verbos muito frequentes na variedade falada centro-meridional são
incorporados aos diálogos dos livros, o que indicaria certo cuidado por parte dos autores com
relação a essa variedade regional italiana.
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Finalmente, o quinto critério refere-se ao fato de no centro-sul os falantes optarem por
usar o pronome de segunda pessoa plural voi como forma cortês, quando no restante do país
se adota a terceira pessoal singular Lei em tais situações.
No próximo capítulo serão apresentados os resultados a que chegamos através da
procura dos critérios acima apresentados e com a busca de menções explícitas às variedades
aqui estudadas empreendida nos livros do aluno, de exercícios e guias do professor.
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3

DIÁLOGOS E EXPLICAÇÕES:
LUGAR DAS VARIEDADES LINGUÍSTICAS?
Seguindo os passos do percurso metodológico descrito no capítulo anterior, neste

terceiro capítulo exporemos os resultados aos quais chegamos em nossa análise do tratamento
dado pelos livros didáticos LD e R! às seguintes variedades da língua italiana: a. italiano
falado, b. italiano neo-standard, c. registro formal, d. registro informal, e. italiano dos jovens,
f. italiano popular, g. variedade regional setentrional, h. variedade regional toscana, i.
variedade regional centro-meridional.
Como já evidenciado na explicação da metodologia de pesquisa, procuramos dividir a
análise dos manuais de modo a observar se os autores tendem a expor os aprendizes a
fenômenos sociolinguísticos de maneira implícita, por meio da seção de diálogos, ou se,
através de uma abordagem explícita, introduzem, nas unidades didáticas e nas sugestões
dirigidas aos professores, indicações que coloquem em evidência as características da
“arquitetura linguística” da língua italiana contemporânea.
Com o objetivo de apresentar com maior clareza os resultados relativos à abordagem
implícita, construímos tabelas referentes a cada uma das variedades linguísticas aqui
consideradas, nas quais inserimos o número de ocorrências de cada um dos 67 critérios
selecionados para identificar a presença dessas variedades nos 102 diálogos extraídos dos
livros.
Quanto à configuração das tabelas presentes nas subseções a seguir, é necessário
esclarecer que foram geradas com vistas a facilitar a observação dos dados e,
concomitantemente, a favorecer o estabelecimento de comparações entre as duas séries de
livros didáticos, bem como entre os diferentes volumes nos quais cada uma delas se divide.
Assim, foram incluídos, em uma mesma tabela, tanto os resultados relativos a LD quanto
aqueles gerados a partir da análise de R!.
Após a análise dos diálogos que constituíram o nosso corpus, passaremos à
evidenciação dos resultados que chamamos “abordagem explícita de fenômenos
sociolinguísticos”. Para isso, inseriremos e comentaremos excertos, coletados a partir dos
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livros do aluno e dos manuais dirigidos aos professores, que pareceram demonstrar
preocupação dos autores quanto às variedades linguísticas estudadas.25

3.1

Resultados da dimensão diamésica: o italiano falado
O quadro a seguir apresenta o que foi encontrado na busca dos nove fenômenos

definidos como traços que poderiam identificar o italiano falado.
A primeira coluna evidencia os critérios procurados nos diálogos, a segunda, a terceira
e a quarta colunas correspondem, respectivamente, aos volumes LD 1a, 1b e 2 e mostram, à
esquerda da barra (/), o número de diálogos nos quais o critério foi identificado e, à direita, o
número total de diálogos em cada um dos volumes. A quarta coluna apresenta o percentual de
presença do critério nos três volumes desse manual e foi calculado pela divisão do número
total de diálogos em que o critério foi detectado e o número total de diálogos analisados. A
sexta, sétima, oitava e nona colunas referem-se aos números do manual R!.

Tabela 28: Resultados do italiano falado

Autocorreções
Conectivos textuais simples
Enunciados incompletos
Falsas partidas
Hesitações
Redundâncias
Repetições
Sinais discursivos
Sobreposições de discurso

LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

0/8
8/8
3/8
4/8
6/8
0/8
8/8
8/8
4/8

3/9
9/9
5/9
3/9
7/9
3/9
9/9
9/9
8/9

10/18
18/18
15/18
12/18
17/18
3/18
17/18
18/18
18/18

37%
100%
66%
54%
86%
17%
97%
100%
86%

1/27
21/27
2/27
0/27
9/20
0/27
0/27
20/27
0/20

2/32
26/32
8/32
1/32
9/23
0/32
3/32
31/32
0/23

1/9
9/9
3/9
1/9
1/1
1/9
1/9
7/9
0/1

6%
82%
19%
3%
43%
1,5%
6%
85%
0%

Observando a quinta coluna, relativa aos percentuais de LD, nota-se que sete dos nove
fenômenos estavam presentes em mais de 50% dos diálogos estudados. No caso do emprego
de conectivos textuais simples, de repetições e de sinais discursivos esse percentual gira em
torno de 100%. Apenas o número de autocorreções e de redundâncias fica abaixo de 50%,
tendo sido encontradas, respectivamente, em 37% e 17%, de um total de 35 diálogos.
25

Com relação à busca empreendida por menções explícitas a fenômenos relacionados às dimensões diafásica,
diastrática, diatópica e diamésica, todos os excertos encontrados nos livros foram reunidos, podendo ser
consultados no Anexo 2 dessa dissertação.
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Uma leitura horizontal da tabela permite comparar os três volumes de LD e perceber
que há um progressivo aumento no número de ocorrências dos fenômenos visualizados. Além
disso, quando se compara um volume a outro, percebe-se que, mesmo quando há uma
diminuição no número de ocorrências de um determinado fenômeno, esse decréscimo é
mínimo diante do número total de ocorrências identificadas.
Com esses resultados iniciais, pode-se dizer que essa série apresenta duas tendências
gerais: a primeira é que os diálogos reproduzem fenômenos que são frequentes em textos
orais “reais”, isto é, produzidos por falantes nativos da língua, mostrando estar em
concordância com as obras de referência aqui levadas em consideração (BERRUTO, 1987;
COVERI et al., 1998 e SOBRERO e MIGLIETTA, 2007); a segunda refere-se ao aumento na
frequência de inserção de alguns fenômenos do italiano falado de um volume para outro, que
deriva provavelmente da convicção que os aprendizes mais "competentes" podem e devem
entrar em contato com as variedades linguísticas.
Com base nas considerações contidas na introdução a essa coleção, pode-se dizer que
os autores dos livros didáticos deram bastante liberdade aos atores que interpretaram os
diálogos e que, pelo que se afirma, deram a eles apenas roteiros iniciais ("canovacci") com
indicações quanto aos elementos linguísticos que deveriam aparecer.
Sendo assim, para nós, a presença de características típicas da oralidade evidencia a
preocupação por parte dos autores no sentido de incorporar traços do falado a fim de que,
desde os primeiros contatos com a língua-alvo, o aprendiz se habitue à entonação e ao ritmo
italiano e desenvolva competência relativa à compreensão de textos orais.
Confirmando essa hipótese, temos a citação a seguir, retirada do primeiro volume do
manual do professor:
As atividades de compreensão auditiva de Linea diretta nuovo são “autênticas” no
sentido que, mesmo gravados em estúdio, foram realizadas por locutores de língua
materna italiana os quais, às vezes, improvisavam conversas expressando-se com
normal fluência e entonação. [...] Diálogos desse tipo colocam obviamente maiores
dificuldades de compreensão do que colocariam diálogos escritos e depois encenados,
mas são aqueles que mais se aproximam da realidade da língua falada. Tarefa dos
estudantes nessa atividade não é aquela de entender tudo (seria impossível), mas
aquela de esforçar-se para entender, exatamente como faria se estivesse na Itália em
uma situação na qual fosse obrigado a "se virar" sozinho. ( LD1a: GP, p. 7)
(Gli ascolti di Linea Diretta nuovo sono „autentici‟ nel senso che, se pure registrati in
studio, sono stati realizzati da speaker di lingua madre italiana i quali, di volta in
volta, hanno improvvisato delle conversazioni esprimendosi con le loro normali
fluenza ed intonazione. [...] Dialoghi di questo tipo pongono ovviamente maggiori
difficoltà di comprensione di quante ne porrebbero dialoghi scritti e poi recitati, ma
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sono quelli che più si avvicinano alla realtà della lingua parlata. Compito dello
studente in questa attività)

No que se refere à segunda tendência, pode-se dizer que, em concordância com o
QECR (2001), parte-se da premissa que, ao começar o percurso de aprendizagem, o aprendiz
deve ser exposto a diálogos “simplificados”, que não coloquem em risco a compreensão geral
daquilo que está sendo ouvido. Para isso, tende-se a empregar, no primeiro volume, menos
autocorreções, enunciados incompletos, redundância e sobreposição de discurso e, somente
após certo grau de familiaridade com a língua e de desenvolvimento da competência do
aprendiz, tais fenômenos passam a ser introduzidos com maior frequência, já que, introduzilos logo no início do processo de aprendizagem poderia representar um grau de dificuldade
intransponível.
Passemos agora aos resultados da busca dos mesmos nove fenômenos no livro R!.
Constatam-se diferenças significativas em relação à análise do livro LD. Apenas dois
fenômenos foram identificados em mais da metade dos diálogos analisados: os sinais
discursivos e os conectivos textuais simples, presentes em, respectivamente, 85% e 82%, de
um total de 68 diálogos.
Quanto aos critérios de análise que foram encontrados em menos da metade dos
diálogos, há as hesitações, presentes em 43% dos diálogos, e os enunciados incompletos,
identificadas em 19%. Com percentuais ainda mais baixos, encontram-se: repetições (6%),
autocorreções (6%), falsas partidas (3%), redundância (1,5%), enquanto a sobreposição de
discurso não foi verificada em nenhum dos três volumes dá série.
Diferentemente de quanto visto em LD, em R! não se verifica a tendência a aumentar
gradativamente o número de inserções dos fenômenos que caracterizam a língua falada de um
volume para outro. Ao contrário, é justamente em seu terceiro volume que a presença de
fenômenos sofre o maior decréscimo constatando-se os números mais baixos e mostrando-se
assim que a presença dos fenômenos que garantiriam a exposição dos aprendizes à variedade
diamésica, além de se restringir a duas das características escolhidas, concentra-se apenas nos
dois primeiros volumes da série, o que pode sugerir que os livros tenham incorporado esses
dois fenômenos casualmente, sem que sua importância tivesse sido de fato refletida. Ou que
os autores pressuponham que no último volume não seja necessário abordar a língua falada
por presumirem que a exposição promovida nos dois primeiros volumes tenham sido
suficientes para preparar o aprendiz para as situações reais de uso da língua, hipótese
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reafirmada quando se constata que o terceiro volume contém apenas um diálogo oralizado,
enquanto os outros oito analisados nesse volume constituem diálogos totalmente artificiais, ou
seja, textos escritos que não são em nenhum momento oralizados e que imitam a formatação
da oralidade apenas pela presença de trocas de turno entre os personagens.
De qualquer forma, os resultados obtidos em ambas as séries sugerem a saliência dos
sinais discursivos e dos conectivos textuais simples como fatores da diamesia, já que, em
ambos os livros didáticos, foram os fenômenos que apresentaram os mais altos percentuais
totais, indicando que, possivelmente, tenham sido considerados pelos autores como
importantes traços do italiano falado, respeitando os trabalhos produzidos na área da
sociolinguística italiana. Nesse sentido, podemos lembrar, por exemplo, Sobrero e Miglietta
(2007) que afirmam o seguinte:

entre as características textuais de um texto oral a mais vistosa é a fragmentariedade
sintática e semântica, que se realiza através de frases breves, incompletas e através
da utilização de sinais discursivos (diciamo, cioè, ecco, insomma; si, bene, eh; por
exemplo) que balanceiam a estrutura desorgânica e escassamente coesa do texto. (p.
117)
(Tra le caratteristiche testuali di un testo orale quella più vistosa è la
frammentarietà sintattica e semantica, che si realizza attraverso frasi brevi,
incomplete e attraverso l‟utilizzo di segnali discorsivi (diciamo, cioè, ecco,
insomma; si, bene, eh; per esempio) che bilanciano la struttura disorganica e
scarsamente coesa del testo).

Com isso, os sociolinguistas situam tanto os sinais discursivos quanto os conectivos
simples (aludidos indiretamente no trecho acima, citando a baixa coesão sintática) como as
marcas principais dessa variedade.
Como dissemos, para complementar a análise dos diálogos, foram procuradas, nos
livros do aluno, nos livros de exercícios e nos guias do professor, passagens nas quais fossem
oferecidas, tanto aos aprendizes quanto aos professores, indicações referentes à dimensão
diamésica da língua italiana. O objetivo dessa etapa foi investigar se os livros tratavam
explicitamente as diferenças existentes entre a comunicação oral e aquela escrita e se
compreendiam, entre suas orientações, os traços que em nossa pesquisa foram considerados
característicos da diamesia.
No livro LD, foram encontradas doze passagens que focalizavam características
diamésicas. De modo geral, trata-se de indicações dirigidas mais aos professores que aos
aprendizes quanto a: presença de sinais discursivos em textos orais; léxico marcado em
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diamesia; perífrase a + infinito; frequência do passato remoto em textos escritos, com especial
referência aos textos literários; uso do pronome indireto gli no lugar de seu equivalente loro
para a terceira pessoa do plural; emprego do tempo verbal imperfetto em pedidos corteses, no
lugar do condizionale presente; o uso de imperfetto indicativo, no lugar de subjuntivo e
condicional no periodo ipotetico dell'impossibilità (como no exemplo: se venivi, vedevi, no
lugar de se fossi venuto, avresti visto); deslocamentos à esquerda (como no exemplo:
quell‟insalatina la fate?).
Como se vê, dos nove fenômenos considerados na nossa pesquisa e selecionados a
partir da literatura de referência, apenas o emprego de sinais discursivos é explicitamente
mencionado, indicando que o livro didático LD praticamente não instrui explicitamente os
discentes quanto à dimensão diamésica, o que, como vimos no primeiro capítulo, pode
representar grande obstáculo para o desenvolvimento de sua competência sociolinguística.
É importante esclarecer que as últimas quatro características citadas acima, embora
sejam colocadas pelos autores como estritamente relacionadas à diamesia, são, de acordo com
a bibliografia consultada (ver cap. 1), elementos do italiano neo-standard, isto é, não estão
relacionadas apenas a textos orais, como se afirma no manual, mas também a textos escritos
mediamente controlados.
Acreditamos que a aparente “confusão” na apresentação desses traços do neo-standard
como se pertencessem à variação diamésica pode ter sido escolhida para simplificar as
explicações fornecidas, pois, a nosso ver, assumindo apenas a dicotomia “língua faladalíngua escrita”, presente e clara mesmo para usuários não especialistas, evita-se introduzir o
conceito de variedade neo-standard, eliminando-se assim possíveis discussões que poderiam
gerar maior dificuldade de compreensão e polêmica entre professores e aprendizes.
Além dessas considerações, no primeiro volume de guia do professor da série LD, lêse a seguinte citação:

[...] além disso a atividade de compreensão auditiva é um excerto de língua falada
e, como tal, poderia conter enunciados com falsas partidas, palavras ou frases
truncadas pela metade, às vezes também erros possíveis quando se fala livremente,
todas imperfeições que não é absolutamente o caso de apresentar aos estudantes.
(LD1a: GP, p. 15)
(inoltre l'ascolto è un brano di lingua parlata e, come tale, potrebbe contenere
degli enunciati con false partenze, parole o frasi troncate a metà, a volte anche
errori possibili quando si parla liberamente, tutte imperfezioni che non è
assolutamente il caso di presentare agli studenti.)
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Há aqui uma contradição: os mesmos autores que partem da ideia de fundo de que
enunciados com falsas partidas e palavras ou frases truncadas são “imperfeições” da língua
que “não é absolutamente o caso” de apresentar aos aprendizes, são os que com maior
frequência inserem, ao longo dos diálogos, exemplos dessas “imperfeições”, que representam,
de fato, características legítimas da variedade oral e, justamente por isso, marcas a serem
levadas à sala de aula, pois o aprendiz deve ser preparado a compreendê-las e, porque não, a
produzi-las. O que deve ser ensinado é como e quando é oportuno fazê-lo e, para isso, é
essencial a exposição e a reflexão sobre as variedades.
Nos livros de classe e nos guias do professor da série R!, foram identificados treze
momentos em que se abordam diretamente temas relativos à diamesia. As passagens dirigemse, sobretudo, aos aprendizes (estão presentes principalmente nos livros de classe) e colocam
em evidência aspectos da língua italiana falada como: o emprego do sinal discursivo beh; o
uso de conjunções simples; a adição da partícula ci em verbos pronominais como farcela,
averci, vederci; os múltiplos significados do verbo fare, no lugar de verbos com significados
mais específicos; o uso de mica, reforçativo em frases de significado negativo; o emprego do
tempo imperfetto, no lugar de outros tempos e modos verbais. Para os textos escritos são
evidenciadas as seguintes características: o emprego do passato remoto na literatura e a
preferência pelos pronomes relativos quale/quali, no lugar de che/cui.
Como se pode ver, os únicos fenômenos diamésicos, entre os que selecionamos para
nossa pesquisa, retomados no livro do aluno foram justamente o emprego de sinais
discursivos e de conjunções simples, o que confirma a hipótese de que são os mais salientes
quando se abordam as características do italiano falado. No entanto, é importante dizer que as
explicações relativas a esses dois critérios são bastante rápidas e que, no caso do sinal
discursivo, o livro se limita a explicitar o significado da interjeição beh, mas não são
apresentadas outras formas linguísticas que desempenham a mesma função comunicativa.
De forma semelhante a LD, também no livro R!, observamos que o posicionamento
assumido pelos autores se contrapõe, em grande medida, aos resultados alcançados por meio
da análise de seus diálogos. O excerto está no segundo volume do guia do professor e sugere
que os professores façam com que os discentes notem que os sinais discursivos “ma dai, ma
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va, ma figurati” são estruturas da língua falada e chama a atenção para o fato de que os
aprendizes devem se esforçar para reproduzir os traços típicos da oralidade (2001, p. 21) 26.
Essa afirmação é de particular interesse após termos constatado o quão reduzida é a
atenção que se dá aos fenômenos diamésicos nos diálogos do livro R!, base da nossa
observação. Isso permite dizer que, se por um lado, a série se mostra explicitamente a favor de
incentivar o “esforço” de os aprendizes reproduzirem elementos da oralidade, por outro, não
lhes oferece modelos de língua falada, na medida em que seus diálogos constituem exemplos
de língua muito próximos da modalidade escrita, nos quais raramente aparecem traços
distintivos da fala.
Assim, comparando-se as duas séries, identifica-se uma contradição entre as
afirmações presentes no livro do aluno e no guia do professor e a prática que identificamos a
partir da análise dos diálogos: enquanto LD, o livro no qual encontramos o maior número de
ocorrências e a maior variedade de fenômenos diamésicos, refere-se explicitamente aos traços
da oralidade como “erros” ou “imperfeições” da língua, a série R! considera-os como parte
importante da competência a ser desenvolvida pelos aprendizes, mas, contraditoriamente a
quanto afirma, não os insere em seus diálogos, não oferecendo modelos a partir dos quais os
aprendizes possam entrar em contato com essa variedade da língua.

3.2 Resultados da variedade neo-standard
Além da distinção entre fala e escrita, procuramos identificar se os manuais
incorporam em seus diálogos construtos típicos do italiano dito neo-standard, ou seja:

[...] formas e realizações que não eram apresentadas no cânone admitido pelas
gramáticas e pelos manuais, ou que, quando eram mencionadas, eram tidas como
construtos, formas e realizações da linguagem popular ou familiar ou vulgar, ou
ainda regionais, e assim formas a serem evitadas no bem falar e escrever.

(BERRUTO, 1987, p. 62)
[[...] forme e realizzazioni che non erano presentate nel canone ammesso dalle
grammatiche e daí manuali, o che, quando vi erano menzionate, lo venivano quali
costrutti, forme e realizzazioni del linguaggio popolare o familiare o volgare,
oppure regionali, e quindi da evitare nel ben parlare e scrivere].

26

O trecho ao qual se alude é o seguinte: “Faccia osservare che si tratta di strutture della lingua parlata: è
quindi importante che gli studenti si sforzino di riprodurre i tratti tipici dell‟oralità.”
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O quadro a seguir traz os resultados obtidos a partir da busca dessas construções no
corpus considerado:

Tabela 29: Resultados do italiano neo-standard
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Ci no lugar de vi

8/8

7/9

17/18

91%

13/27

21/32

6/9

59%

Construção reflexiva dita de “afeto”

1/8

2/9

11/18

40%

4/27

3/32

1/9

12%

Deslocamento à direita

0/8

3/9

3/18

17%

0/27

2/32

3/9

7%

Deslocamento à esquerda

2/8

3/9

6/18

31%

1/27

2/32

0/9

4%

Emprego do che polivalente

1/8

0/9

1/18

6%

0/27

0/32

0/9

0%

Emprego do gli como única forma
dativa

0/8

0/8

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Emprego do c’è presentativo

0/8

0/8

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Frases clivadas

0/8

0/9

1/18

3%

0/27

1/32

0/9

1,5%

Futuro semplice para criar hipóteses

0/8

0/9

4/18

11%

1/27

1/32

0/9

3%

Imperfetto indicativo no lugar de
outros tempos e modos

0/8

1/9

6/18

20%

0/27

0/32

0/9

0%

Passato prossimo no lugar de futuro
anteriore

0/8

1/9

0/18

3%

0/27

2/32

0/9

3%

Passato prossimo no lugar de passato
remoto

1/8

0/9

2/18

8,6%

1/27

2/32

0/9

4%

Presente indicativo no lugar de futuro

1/8

6/9

5/18

34%

9/27

13/32

1/9

34%

Presente indicativo no lugar do
congiuntivo presente

0/8

0/9

2/18

6%

0/27

1/32

0/9

1,5%

Uso de questo/quello no lugar de
codesto, costì, costa

0/8

0/9

2/18

6%

2/27

0/32

0/9

3%

Uso de questo/quello no lugar de cio

0/8

3/9

12/18

43%

1/27

6/32

1/9

12%

Lendo o quadro acima em horizontal e em vertical, reafirma-se a tendência de LD a
inserir no terceiro volume da obra uma maior quantidade e variedade de fenômenos,
retomados em mais diálogos. Aqui, dos dezesseis critérios considerados, treze foram
detectados no terceiro volume e dez atingiram, nesse volume, sua frequência máxima,
confirmando, como aconteceu para a variedade falada, que parece haver uma tentativa de
tornar os diálogos cada vez mais complexos e semelhantes àqueles com os quais os
aprendizes se defrontarão em contextos de uso real da língua.
Por outro lado, na comparação com os resultados dos três volumes de R!, vê-se que a
presença dos fenômenos aumenta do primeiro para o segundo volume, mas diminui no
terceiro, evidenciando que o último volume, em oposição ao que ocorre na série LD, é aquele
que contempla o menor número de aspectos relacionados ao italiano neo-standard, ficando
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apenas a cargo do segundo volume a apresentação desses elementos, que aparecem em maior
variedade e com frequências mais altas.
Uma observação mais detida dos traços detectados nos diálogos de LD deu-se a partir
da comparação do número de ocorrências: consideramos pouco frequentes as estruturas cujos
resultados finais foram iguais ou inferiores a 20%. Desse modo, constatamos que a presença
de onze dos dezesseis fenômenos procurados pode ser considerada baixa.
De fato, há poucos exemplos de deslocamentos à direita (l‟ho visto il ragazzo); de uso
do tempo imperfetto no lugar de outros tempos e modos verbais; de passato prossimo no lugar
do passato remoto; de futuro para criar hipóteses; de presente indicativo no lugar de
congiuntivo presente; de passato prossimo no lugar do futuro anteriore; de frase clivada (è lui
che mi ha insegnato a nuotare); de che polivalente (questa è la città che sono nato).
Constatou-se também um baixo número de pronomes demonstrativos usados no lugar
de codesto/costì/costà. Entretanto, vimos durante a pesquisa que os livros didáticos ensinam o
sistema de pronomes demonstrativos apenas com base nos pronomes questo e quello,
mostrando que esse uso se generalizou em quase todo o território italiano, com exceção da
Toscana, onde se continua a ouvir a forma “codesto”, como afirma Raffaela Setti (2009),
consultora da Accademia della Crusca, importante veículo difusor da norma da língua
italiana:
A questão dos adjetivos/pronomes demonstrativos foi amplamente indagada pelos
gramáticos que, atualmente, são orientados a propor a presença de dois sistemas
paralelos no conjunto das variedades do italiano. O sistema dos demonstrativos do
italiano contemporâneo (na sua variedade de uso médio ou neo-standard) apresenta
dois elementos com questo e quello; questo para indicar aquilo que está perto de
quem fala no espaço, no tempo ou que acabou de ser citado no texto. [...] O toscano
moderno, assim como os dialetos meridionais, o espanhol e o português, prevê ao
contrário um sistema com três elementos com questo, codesto e quello; codesto
desempenha a função de fazer referência àquilo que está perto de quem escuta,
portanto ocupa a esfera da segunda pessoa (singular ou plural). 27
[La questione degli aggettivi/pronomi dimostrativi è stata largamente indagata dai
grammatici che, attualmente, sono orientati a proporre la presenza di due sistemi
paralleli nell‟insieme delle varietà dell‟italiano. Il sistema dei dimostrativi
dell‟italiano contemporaneo (nella sua varietà dell‟uso medio o neo-standard)
presenta due elementi con questo e quello; questo per indicare ciò che è vicino a chi
parla nello spazio, nel tempo o che è stato appena citato nel testo. [...] Il toscano
moderno, come i dialetti meridionali, lo spagnolo e il portoghese, prevede invece un
sistema a tre elementi con questo, codesto e quello; codesto svolge la funzione di far
27

Disponível em: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domanderisposte/codesto-cotesto-sistema-aggettivi-pronomi-di>. Acesso em: 21 dez. 2013
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riferimento a ciò che è vicino a chi ascolta, quindi occupa la sfera della seconda
persona (singolare o plurale)].

Com essa citação, vemos que o sistema demonstrativo com três unidades é restrito
apenas à Toscana e, indiretamente, que nos livros há o silenciamento dessa possibilidade, à
qual não se faz menção em nenhum momento.
Na tabela constata-se ainda que houve apenas duas ocorrências de frases clivadas,
número muito pequeno quando se pensa na frequência desse fenômeno em conversas
informais em língua italiana (cf. SERIANNI, 1997, p. 396). Além disso, não foi encontrada
nenhuma referência explícita nos livros do aluno e nos guias do professor.
Os únicos dois exemplos encontrados pertencem a LD2 e R!2 e são, respectivamente:
“dov'è che si potrebbe andare?” (diálogo 3) e “chi è che va a fare la spesa?”(diálogo 3).
Trata-se em ambos os casos de perguntas nas quais os pronomes interrogativos “dove” e
“chi” são focalizados, colocados em evidência, através do construto com ordem marcada,
originado pela inserção do pronome “che” justaposto à cópula (DARDANO E TRIFONE,
1997, p. 448).
Com relação ao emprego do che polivalente, apenas os volumes LD1a e LD2 trataramno, inserindo-o em dois diálogos, nos seguintes excertos:
Dialogo 1 – LD1a: “Sentite, andate di là in salotto
che la mamma ha già preparato un aperitivo”
Dialogo 17 – LD2: “c'è mancato poco che gli mettessi
le mani addosso”

Diálogo 1 – LD1a: “Ouçam, vão lá para a sala que a
mamãe já preparou um aperitivo”
Diálogo 17 – LD2: “Faltou pouco pra que eu
metesse a mão nele”

Ambos os exemplos apresentam che polivalente, pois para conectar a oração relativa à
principal adotam como única forma a conjunção che (D‟ACHILLE, 2006, p. 173). Assim
como no caso das frases clivadas, não foram identificadas nos volumes afirmações explícitas
sobre esse fenômeno que pudessem apontar para a preocupação de incluí-lo no conteúdo a ser
ensinado em um curso de italiano para estrangeiros.
O baixo número de ocorrências faz constatar que a esses elementos não é dada atenção
nos livros didáticos. Uma provável causa poderia ser representada pelo fato de a maioria deles
constituir variantes que estão substituindo progressivamente formas ainda presentes e
utilizadas na língua italiana, que gozam de maior prestígio e que, portanto, continuam sendo
ensinadas nas escolas e apresentadas em gramáticas e manuais, deixando pouco espaço para
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as novas formas, embora estas sejam cada vez mais difundidas. Transmite-se assim, em
muitos casos, a ilusão de que a língua não se transforma e de que as formas gramaticais são
rígidas e imutáveis.
É o que ocorre em certa medida, por exemplo, com o congiuntivo presente, que é
apresentado no LD2 do seguinte modo:

O congiuntivo presente é usado normalmente em uma proposição subordinada
dependente de uma principal na qual se exprime: opinião, incerteza, exortação,
desejo ou pedido, necessidade, temor. [...] O congiuntivo é usado, além disso:
depois de proposições principais na forma negativa; em subordinadas relativas,
dependentes de uma principal que contenha um superlativo relativo e depois de
algumas conjunções. (LD2: LA, p. 212)
[Il congiuntivo presente si usa di solito in una proposizione subordinata
dipendente da una principale nella quale si esprime: un‟opinione, un‟incertezza,
un‟esortazione, un desiderio o una richiesta, una necessita, un timore. [...] Il
congiuntivo si usa inoltre: dopo proposizioni principali alla forma negativa, in
subordinate relative, dipendenti da una principale contenente un superlativo
relativo, dopo alcune congiunzioni [...]]

Aparentemente, os autores do LD nessa citação procuram relativizar o emprego do
congiuntivo em proposições subordinadas, assumindo que ele é “normalmente” usado nessas
situações, e admitindo a existência de situações em que os falantes não o produzam. Todavia,
talvez em virtude de uma crença difundida de que o aprendiz deva ser exposto a conteúdo
simplificado que não lhe apresente complexidades que não seria capaz de compreender, o
livro didático não prossegue na descrição das situações nas quais o congiuntivo não é usado e
assim elimina a possibilidade de o aprendiz entrar em contato em sala de aula com um
fenômeno muito frequente na língua italiana.
Quando falávamos do aumento progressivo do número de fenômenos inseridos nos
diálogos do LD de acordo com o nível de competência dos aprendizes, dissemos que essa
tendência respeita as coordenadas dadas pelo QECR (2001). Parece, contudo, que a base da
difusão dessa ideia possa também ser encontrada no sucesso da hipótese dita do input
compreensível, formulada por Stephen Krashen, em Principles and practice in second
language acquisition, segundo a qual “nós adquirimos [...] somente quando compreendemos a
língua que contém uma estrutura que está "um pouco além" de onde nos encontramos agora"
(We acquire [...] only when we understand language that contains structure that is "a little
beyond" where we are now) (1982, p. 21). Krashen resume o conceito utilizando a fórmula
i+1, na qual i representa o estágio atual de competência e +1 o nível seguinte, o único então
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que pode ser apresentado aos aprendizes. Pode vir então dessa convicção que, se os autores
dos manuais veem uma determinada característica do italiano como demasiadamente
complexa, procuram limitar sua apresentação aos aprendizes de níveis mais avançados ou até
mesmo eliminá-la, o que pode acarretar um extremo e, em nossa opinião, indesejável
empobrecimento do sistema linguístico apresentado, impossibilitando o desenvolvimento de
competências mais específicas, entre as quais a sociolinguística.
Passemos agora aos fenômenos que foram encontrados com maior frequência:

1.

deslocamentos à esquerda (31%);

Dialogo 2 – LD1b:
Cliente: Si può cambiare?
Commessa: Sì, senz‟altro, se conserva lo scontrino
non ci sono problemi.
Cliente: Va bene, allora il pullover lo prendo subito,
poi per i pantaloni passo dopodomani, ecco.
Commessa: Sì, va bene. La ringrazio.

2.

presente indicativo no lugar do futuro simples (34%);

Dialogo 2 – LD1a:
Gabriella: A proposito... Senti, ma che ore sono?
Marco: Eh, sono le undici e un quarto.
Gabriella: Ah! Oh, le undici e un quarto. Devo
andare fra poco. A mezzogiorno ho un appuntamento
con un collega.

3.

Diálogo 2 – LD1a:
Gabriella: A propósito... Escuta... mas que horas são?
Marco: Eh, são onze e quinze.
Gabriella: Ah! Oh! Onze e quinze. Devo ir embora
daqui a pouco. Meio dia tenho um compromisso com
um colega.

construções reflexivas formadas a partir de verbos transitivos (40%);

Dialogo 3 – LD2:
Vicino: Passo qui quasi tutto l‟anno con puntate a
Roma, a L‟Aquila.
Vicina: Che fortuna, che fortuna... Noi ci siamo,
invece, così, presi in affitto questa casetta, per un tre
settimane per riposarci.
Vicino: Bene...
Vicina: per riposarci un tantino e qui certamente
riusciamo a farlo perché con tutta questa natura,
questo silenzio, è bellissimo...

4.

Diálogo 2 – LD1b:
Cliente: Pode trocar?
Vendedora: Sim, claro, se a senhora conserva o recibo
não tem problema.
Cliente: Está bem, então a blusa eu a levo agora,
depois para a calça passo depois de amanhã, certo.
Vendedora: Sim, está bem. Lhe agradeço.

Diálogo 3 – LD2:
Vizinho: Passo aqui quase o ano inteiro com algumas
idas a Roma, a L‟Aquila.
Vizinha: Que sorte, que sorte... Nós alugamos, ao
contrário, assim, essa casinha, para umas três
semanas para descansar.
Vizinho: Bom...
Vizinha: para descansar um pouquinho e aqui com
certeza conseguimos fazê-lo porque com toda essa
natureza, esse silêncio, é belíssimo.

pronomes demonstrativos questo e quello no lugar de ciò (43%);

Dialogo 8 – LD1b:
Marco: Sì, io ho lasciato qualcosa in frigorifero,
quindi mangia quello che vuoi, prendi quello che
vuoi, insomma sentiti a casa tua.
Marisa: Grazie.

Diálogo 8 – LD1b:
Marco: Sim, eu deixei alguma coisa na geladeira,
então come o que quiser, pegue o que quiser, em
suma sinta-se na sua casa.
Marisa: Obrigada.
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5.

uso abundante da partícula locativa ci, no lugar de vi (90%).

Dialogo 1 - LD2:
Giornalista: Neanche con la lingua hai avuto
difficoltà?
Andrea: No, no, questo no...
Giornalista: Senti, io ho visto che il tuo negozio è
sempre molto frequentato e ci sono entrato un paio di
volte e mi sembra che ci sia una un‟ottima atmosfera.
Questi clienti, che ho visto lì, sono clienti fissi?

Diálogo 1 - LD2:
Jornalista: Escuta, eu vi que sua loja é sempre
bastante frequentada e entrei algumas vezes e me
parece que tenha uma ótima atmosfera. Esses
clientes, que eu vi ali, são clientes fixos?
Andrea: Sim, são todos clientes fixos, amam com
certeza um pouco a familiaridade da coisa e… nada
mais os produtos.

A justificativa para que esse conjunto de critérios seja introduzido em um número
relativamente elevado de diálogos poderia estar relacionada à seguinte consideração: sua
presença na língua italiana é constatada há muito tempo e sua cada vez maior difusão, em
detrimento das variantes com as quais concorriam, acontece já há algumas décadas, fazendo
com que o processo de variação do qual faziam parte se estabilizasse a favor dessas formas,
que deixaram de ser estigmatizadas ou consideradas parte de usos linguísticos não
pertencentes à língua padrão. Essa mudança parece ter favorecido sua inclusão nos livros
didáticos analisados. Mais do que isso: o deslocamento à esquerda chega a ser abordado como
uma das estruturas gramaticais analisadas e exercitadas na sexta unidade do primeiro volume
da série, ainda que não seja dito explicitamente que se trata de construções do italiano neostandard.
Vamos passar agora ao livro R!, apenas o uso de ci no lugar de vi (59%) e o emprego
do presente indicativo no lugar de futuro (34%) alcançaram percentuais altos, enquanto os
outros quatorze critérios apresentaram resultados abaixo de 20%. Esse quadro permite afirmar
que não há grande preocupação por parte dos autores dessa série com a inserção em seu
material didático de aspectos atuais da língua ensinada, além disso, confirma-se, como
suposto pela análise de LD, que esses dois fenômenos são amplamente aceitos pelos autores
de ambos os manuais.
Quanto às explicitações metalinguísticas encontradas ao longo dos manuais, vê-se que
o livro R! aborda explicitamente quatro fenômenos neo-standard:

1. situa o pronome chi como aquele usado no lugar de colui/colei/coloro che (R!3: LA, p.
50);
2. explica, no livro de classe, que questo e quello são os pronomes demonstrativos mais

frequentes, embora não cite as formas codesto, costì e costà (R!1: LA, p. 113);
3. aborda o uso do passato prossimo em situações nas quais a gramática normativa exigiria o

passato remoto (R!1:GP, p. 113);
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4. apresenta, mais de uma vez, citações relativas ao presente indicativo em substituição ao

futuro simples e em construções hipotéticas (R!1: LA, p. 11, 182 e 183 e R!1: GP, p.144 e
149).

Um dos exemplos desse tipo de indicação referente ao uso do futuro simples é
constituído pelo excerto seguinte, retirado do primeiro volume do guia do professor dessa
série didática:

Recordemos que o futuro, ainda que bem entendido por todos os italianos, é, de
fato, pouco usado, porque se prefere cada vez mais a forma do presente mais o
advérbio ou a expressão de tempo. (R!1: GP, p. 149)
[Ricordiamo che il futuro, ancorché ben compreso da tutti gli italiani, è di fatto
poco usato, perché si preferisce sempre di più la forma del presente più
l'avverbio o l'espressione di tempo].

Nesse trecho não se explicita que o uso do presente no lugar do futuro é uma marca do
italiano neo-standard. Nota-se, no entanto, a preocupação em evidenciar que esse tempo
verbal tem sido pouco usado em produções linguísticas de falantes nativos italianos,
confirmada pelo fato de R! escolher o uso do presente indicativo no lugar do futuro simples
em 34% dos 68 diálogos analisados.
Coletando as menções explícitas em LD, constatou-se que esse desuso do futuro
também é sublinhado no GP e no LE dirigido aos alunos. Além desse fenômeno do italiano
neo-standard, são tratados também:
 o emprego de verbo transitivo como verbo reflexivo (LD1b:LA, p. 171 e GP, p. 65);
 a preferência pelos pronomes che/cui, no lugar dos já raros quale e quali (LD2: GP, p.
48);
 o uso de palavras como attimino e pochino (LD2: GP, p. 99);
 o uso do imperfetto no lugar de outros tempos e modos verbais (LD2: LE, p. 170);
 o uso do presente indicativo, em situações nas quais a norma requereria o congiuntivo
presente.

Acerca desse último fenômeno, o manual do professor do LD2 diz:

Foi já dito na aula anterior que após um verbo de opinião segue o congiuntivo. Às
vezes, porém, na língua falada, existem situações nas quais, mais que expressar
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uma opinião, se quer afirmar uma convicção, por exemplo, quando se quer fazer
uma repreensão. Nesse último caso, não segue o verbo de opinião o congiuntivo,
mas o indicativo. […] Tal uso, mesmo que não seja completamente correto,
encontra cada vez mais aceitação na língua oral, na qual há alguns anos se nota
uma tendência a privilegiar o indicativo em detrimento do congiuntivo. (LD2:
GP, p. 95)
[Si è già detto nella lezione precedente che a un verbo di opinione segue il
congiuntivo. A volte però, nella lingua parlata, esistono situazioni nelle quali, più
che esprimere un'opinione, si vuole affermare una propria convinzione, per
esempio quando si vuole fare un rimprovero. In quest'ultimo caso al verbo di
opinione non segue il congiuntivo ma l'indicativo. […] Tale uso, anche se non è
del tutto corretto, trova sempre più riscontro nella lingua orale, in cui da alcuni
anni si nota una tendenza a privilegiare talvolta l'indicativo a scapito del
congiuntivo].

Anteriormente havíamos identificado que nesse manual há poucas inserções de
presente indicativo usado no lugar de congiuntivo presente e atribuímos essa ausência ao fato
de o livro simplificar as formas apresentadas aos aprendizes para melhor controlar a sequência
e a complexidade do input ao qual devem ser expostos. Aqui, a relevância dessa citação está
na constatação de que se tenta chamar a atenção dos professores (o excerto se encontra do
guia do professor) para determinados usos da língua com os quais, talvez, não estejam
totalmente familiarizados, sobretudo, se não são falantes nativos da língua ensinada. Contudo,
tendo em vista que a informação quanto ao contexto de uso dessa variante não é inserida nos
volumes da coleção à disposição do aprendiz, caberá ao docente escolher se dizer isso ou não
a seus alunos e, dessa maneira, corre-se o risco de os aprendizes não entrarem em contato com
um fenômeno linguístico relevante, já que não se sabe se o professor efetivamente levará a
informação à sala de aula.
Outra crítica quanto a esse trecho diz respeito à perspectiva de língua assumida, na
medida em que coloca o fenômeno focalizado como “não completamente correto”, e atribui o
uso do modo indicativo à língua falada, quando se sabe que esse fenômeno abrange outros
usos, como o da escrita não monitorada. Reafirma-se assim a ideia de língua como um sistema
fechado e imóvel e coloca-se tudo aquilo que transgride as regras estabelecidas pela gramática
normativa como incorreções e, mais que isso, como pertencentes à variedade falada, que se
instaura, nessa perspectiva, como o lugar do "caos" linguístico.
Sintetizando os resultados acerca da variedade neo-standard, em LD, a quantidade de
fenômenos identificados nos diálogos foi relativamente maior que a de R!, mas, de modo
geral, os percentuais de ambos os livros podem ser considerados baixos.
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Quanto às afirmações dos autores nas duas séries, pode-se dizer que nenhuma define o
conceito de neo-standard (no LD esse termo não é nem mesmo mencionado) e que ambas
abordam o uso do presente no lugar do futuro. A série R! faz referência a outros dois critérios
de análise (1. passato prossimo no lugar do passato remoto e 2. questo e quello como
pronomes demonstrativos), enquanto a série LD menciona três (1. reflexivo dito de “afeto”, 2.
imperfetto indicativo no lugar de outros tempos e modos e 3. presente no lugar do
congiuntivo), mas ambas as séries didáticas tratam tais fenômenos de modo rápido, sem que
os aprendizes sejam expostos a elas por meio de exemplos contextualizados ou que sejam
levados a refletir sobre suas nuances de significado ou sobre os contextos comunicativos nos
quais ocorrem.

3.3 Resultados da dimensão diafásica
Gaetano Berruto (1987, p. 139), quando fala da dimensão diafásica, a situa como uma
gama de variedades situacionais, que se alterna no falante principalmente de acordo com o
grau de formalidade instaurado entre ele e seu interlocutor.
Nessa perspectiva, se a definição de qual registro usar depende do tipo de relação
existente entre os falantes e sabendo que cada sociedade estabelece suas próprias normas que
regulam as interações sociais, considera-se de extrema importância que o aprendiz de língua
estrangeira (que dispõe de outro sistema de convenções) seja levado a entender como se
relacionam os indivíduos na comunidade da língua-alvo, a fim de que possa compreender
como ele mesmo deverá se relacionar, evitando, assim, que cometa equívocos que podem ser
muito mais graves do que “erros” relativos à forma.
Dessa maneira, para que possa desenvolver satisfatoriamente essa competência, faz-se
necessário que o aprendiz seja exposto tanto a interações comunicativas nas quais o registro
informal marque a relação de proximidade entre os interlocutores quanto a interações regidas
pelo registro formal, que sinaliza maior distanciamento. Além disso, é desejável que sejam
promovidos momentos de reflexão metalinguística para que ele note quais são as
características estruturais da língua que indicam a forma como esses indivíduos se relacionam
em sociedade.
A seguir veremos em que medida tal necessidade é atendida nos materiais didáticos
analisados, a começar pela maneira como o registro formal é apresentado.
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3.3.1 Registro formal

Como já foi dito anteriormente, foram selecionados sete aspectos que podem ser
considerados distintivos do registro formal italiano (segundo as descrições do italiano
contemporâneo que usamos como referência). Esses traços foram procurados nos dois livros
didáticos e os resultados obtidos foram resumidos na tabela abaixo:

Tabela 30: Resultados do registro formal
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Circunlocuções

1/8

3/9

1/18

14%

3/27

1/32

0/9

6%

Conectivos elaborados

0/8

1/9

4/18

14%

6/27

1/32

4/9

16%

Escassas referências ao “eu” falante 1/8

1/9

4/18

17%

4/27

6/32

1/9

16%

Léxico dos subcódigos

0/8

2/9

0/18

6%

2/27

2/32

2/9

9%

Palavras áulicas

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Tendência ao desenvolvimento
argumentativo

0/8

2/9

10/18

34%

2/27

1/32

2/9

7%

Variantes morfológicas formais

5/8

3/9

6/18

40%

10/27

10/32

2/9

32%

Uma leitura horizontal da tabela permite notar que, também nesse caso, LD evidencia
uma tendência sutil a aumentar a presença de elementos da variação diafásica de um volume
para o outro, em especial, na comparação do primeiro e do segundo volume, pois, no
primeiro, aparecem três fenômenos, enquanto no segundo encontramos seis e no terceiro
foram encontrados cinco dos sete traços considerados.
R!, por sua vez, também reafirma a sua tendência a diminuir o número de aspectos
tratados de um volume para outro. Os percentuais mais baixos são encontrados no terceiro
volume e os mais altos no primeiro volume.
No livro LD, os percentuais finais correspondentes a cada critério indicam que o
número de diálogos que apresentam tendência argumentativa e variantes morfológicas
formais foi relativamente alto, alcançando, respectivamente, 34% e 40%. Já os demais
critérios procurados revelaram uma presença reduzida, gerando assim percentuais baixos, que
variam de 6%, no caso da presença de léxico dos subcódigos, a 17%, relativo à escassez de
referências ao “eu” falante.
124

Consideramos que continham tendência argumentativa aqueles diálogos nos quais foi
constatada, de alguma maneira, a tentativa de um interlocutor persuadir o outro a fazer algo.
Nos manuais, essa tendência se verificou, principalmente, em textos em que um falante
procurava convencer seu interlocutor a comprar algo, como ocorre no diálogo a seguir,
extraído da segunda unidade de LD2. Um cliente procura uma roupa em uma loja e, tendo
escolhido a peça que levará, pergunta à vendedora:
Dialogo 2 –LD2
Cliente: Va bene, d‟accordo. Sì,senta, ho
dimenticato... il prezzo... Quanto vengono?
Commessa: Questi vengono 145 euro.
Cliente: Ah!
Commessa: E sì, però guardi, la qualità è veramente
ottima. Sono morbidi...
Cliente: Sì, la qualità è buona però il prezzo è alto.
Commessa: Eh sì, d‟altra parte...

Diálogo 2 –LD2
Cliente: Tudo bem, está bem. Sim, escuta, esqueci...
o preço, quanto custa?
Vendedora: Esta custa 145 euros.
Cliente: Ah!
Vendedora: E sim, mas olha, a qualidade é realmente
ótima. É molinha...
Cliente: Sim, a qualidade é boa, mas o preço é alto.
Vendedora: Eh, sim, por outro lado...

No trecho selecionado, vê-se que o cliente expressa sua surpresa com relação ao preço
por meio da interjeição “ah” e a vendedora argumenta justificando-o a partir da relação
qualidade-preço com o claro objetivo de convencer o cliente a adquiri-lo.
No que concerne às variantes morfológicas formais, foram encontradas passagens nas
quais se confiava ao alocutivo Lei a função de evidenciar relações sociais com maior distância
entre os interlocutores. O exemplo a seguir foi retirado do quarto diálogo do LD1a. Trata-se
de um pedido de informação: uma turista italiana, em Roma, pede a um guarda de trânsito
como chegar ao Palazzo Spada. Vejamos:
Dialogo 4 –LD1a
Turista: Eh, senta, scusi!
Vigile: Buongiorno, mi dica!
Turista: Buongiorno. Mi scusi, mi sa dire dov‟è
Piazza Capo di Ferro?
Vigile: Piazza Capo di Ferro. Sì, senta ma Lei è a
piedi?
Turista: Sì, sono a piedi.

Diálogo 4 –LD1a
Turista: Eh, escuta, desculpe!
Guarda: Bom dia, me diga!
Turista: Bom dia, com licença o senhor sabe me dizer
onde é a Praça Capo di Ferro?
Guarda: Praça Capo di Ferro. Sim, escuta, mas a
senhora está a pé?
Turista: Sim, estou a pé.

No trecho acima, os verbos conjugados e sublinhados evidenciam o uso da terceira
pessoa singular e do alocutivo Lei como forma de cortesia, requeridos, nesse contexto, para
sinalizar o respeito e a cortesia da parte de ambos os personagens.
Em R!, o cenário identificado não se distancia muito daquele encontrado em LD,
embora a presença de elementos que poderiam de alguma forma remeter a uma reflexão sobre
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o registro formal em italiano seja ainda mais baixa. Dos sete fenômenos buscados, seis
estavam presentes em uma quantidade bastante pequena de diálogos, com percentuais finais
que variam de 0% a 16%. Apenas um dos critérios, aquele relativo a variantes morfológicas
formais, foi observado em uma quantidade expressiva de diálogos (34%).
Os resultados encontrados com a análise das duas séries revelam que há certa
insistência na inserção de elementos morfológicos formais nos diálogos, tanto que esse foi o
critério que atingiu os maiores percentuais totais, estando presente em 14 diálogos de LD e
em 22 de R!.
A preocupação com aspectos morfológicos foi detectada também nas outras páginas
dos livros. Sua leitura mostra que, embora haja comentários acerca do nível lexical, como por
exemplo quando se descrevem as diferentes situações de uso dos termos azzeccare e
indovinare ou de andare e recarsi, quase todos os trechos que se referem à dimensão
diafásica tocam o campo morfológico.
De modo mais específico, as alusões a esse nível de análise se concentram: no
emprego dos modos condizionale, para expressar cortesia, e imperativo, para a formulação de
ordens, sugestões e conselhos; no uso formal dos pronomes pessoais voi e loro; e, na maioria
das vezes, na explicitação da diferença entre a segunda pessoa singular (tu, informal) e a
terceira pessoa de cortesia (Lei, formal).
Confirmando a relevância do último aspecto salientado, de um total de 41 trechos
identificados nas duas séries que mencionam algo acerca da diafasia, 27 insistiam em
sublinhar as diferenças morfológicas existentes entre os verbos conjugados na segunda e
terceira pessoa singular (tu/Lei), resultado que as situa, nos livros, como as principais
características distintivas do registro formal e informal.
É possível, portanto, afirmar que nos diálogos das duas séries são inseridos alguns
fenômenos do registro formal italiano. Normalmente, tais fenômenos se referem a
características morfológicas e, de modo especial, à distinção entre tu e Lei. Raramente as
exemplificações ou explicações contemplam o nível lexical, o que, para nós, significa excluir
um dos principais níveis de análise quando se quer caracterizar os diferentes registros.
A nosso ver, o fato de os livros terem praticamente excluído as demais marcas da
formalidade e de terem adotado a terceira pessoa do singular (Lei) como fator determinante do
registro formal indica que seus autores partem do pressuposto que esse único fenômeno possa
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ser suficiente para permitir que o aprendiz produza e compreenda enunciados pertencentes a
essa variedade, indicando que nesses livros simplificam-se as características da dimensão
diafásica e, por conseguinte, reduzem-se as oportunidades para que o aprendiz desenvolva
competência sociolinguística.

3.3.2 Registro informal
Os resultados obtidos com a análise de traços típicos do registro informal deram
origem à seguinte tabela:

Tabela 31: Resultados do registro informal
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Emprego do sufixo -ata (como em
stupidata e porcata)

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

1/32

0/9

1,5%

Emprego do sufixo -issimo
também com substantivos (como
em donnissima ou macchinissima)

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Emprego elevado de diminutivos

2/8

4/9

9/18

43%

0/27

0/32

1/9

1,5%

Epítetos e imprecações

0/8

0/9

1/18

3%

0/27

0/32

0/9

0%

Estrutura centrada no “eu”
falante

7/8

7/9

14/18

80%

22/27

24/32

6/9

76%

Formas onomatopaicas (como em
cin cin ou dlen dlen)

1/8

0/9

1/18

6%

0/27

0/32

0/9

0%

Elevada frequência de pronomes
tônicos e átonos

5/8

7/9

18/18

86%

13/27

31/32

9/9

78%

Mínima explicitação sintática

6/8

9/9

4/18

54%

24/27

23/32

5/9

76%

Palavras abreviadas

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

1/32

0/9

0%

Verbos bipronominais (como
cavarsela, farcela, etc.)

1/8

3/9

4/18

23%

1/27

3/32

1/9

7%

Assim como aconteceu para os traços considerados distintivos do registro formal, a
busca orientada pelos critérios acima citados produziu percentuais baixos. No entanto, na
comparação entre uma série didática e outra, vê-se que LD tende a contemplar um número
maior de fenômenos em relação a R!, na medida em que o primeiro contém um número
significativo de ocorrências para os seguintes fenômenos:
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1.

verbos bipronominais (23%):

Dialogo 3 – LD1b
Claudio: Ma dai, il paese è lontano. Senti, ma c‟è
proprio bisogno che giochiamo a tombola stasera?
Marzia: Ma dai il primo dell‟anno la tombola ci
vuole! Dai! Fai un salto in paese!
Claudio: Ma il paese è lontano, daí!
Marzia: Sono le sette, guarda, se ti sbrighi ce la
facciamo.

2.

emprego elevado de diminutivo (43%);

Dialogo 5 – LD2
Franco: [...] quindi il fatto che tu abbia adesso
quest‟anima imprenditoriale quasi non so, è un po‟
curioso.
Patrizia: Mi sembri un pochino ironico, Franco, no,
sai... [...]
Patrizia: Guarda, poi non so sono responsabile per
l‟area dell‟Europa occidentale.
Franco: Ah, ah...
Patrizia: quindi ho anche l‟opportunità, così, di
conoscere molta gente, di mettere a frutto anche i
miei studi... Ti ricordi? Ero bravina insomma... di
francese e di inglese. [...]
Patrizia: [...] però mi hanno detto che un collega
dovrebbe andare in pensione fra qualche mese,
quindi... insomma... ci faccio un pensierino, eh? Ci
spero.

3.

Diálogo 5 – LD2
Franco: [...] então o fato que você tenha agora essa
alma empreendedora quase não sei, é um pouco
curioso.
Patrizia: Você me parece um pouquinho irônico,
Franco, não sei [...]
Patrizia: Olha, depois não sei sou a responsável pela
área da Europa Ocidental.
Franco: Ah, ah...
Patrizia: Então tenho a oportunidade, assim, de
conhecer muita gente, de desfrutar também dos meus
estudos... Você se lembra? Ero boazinha... afinal...
em francês e inglês. [...]
Patrizia: [...] porém me disseram que um colega deve
se aposentar daqui a alguns meses, então, em suma,
estou na torcida, eh? Tenho esperança.

mínima explicitação sintática (54%);

Dialogo 2 – LD1a
Marco: Senti, io sono stanco e poi ho anche sete. Hai
voglia di bere qualcosa?
Gabriella: Eh sì, sì. Io poi ho soprattutto voglia anche
di sedermi.
Marco: Ecco, benissimo, guarda lì c‟è il bar Aurora.
Ci sono anche dei tavoli liberi. Ci sediamo lì.
Gabriella: No, no, no, aspetta. Aspetta. Il bar Aurora
è caro da morire. Andiamo in quell‟altro dai che non
è così caro.

4.

Diálogo 3 – LD1b
Claudio: Mas que isso, o centro é longe. Ouça, mas
tem mesmo necessidade que joguemos tombola essa
noite?
Marzia: Mas que isso, no dia primeiro é
indispensável a tombola! Vai! Dá um pulo no centro!
Claudio: Mas o centro é longe, que isso!
Marzia: São sete horas, olha, se você se apressar
conseguimos.

Diálogo 2 – LD1a
Marco: Escuta, eu estou cansado e depois estou com
sede. Você está com vontade de beber alguma coisa?
Gabriella: Eh, sim, sim. Eu estou com vontade de me
sentar.
Marco: Sim, muito bem, olha ali está o bar Aurora.
Tem também umas mesas vagas. Vamos sentar ali.
Gabriella: Não, não, não espera. Espera. O bar
Aurora é caro até a morte. Vamos naquele outro que
não é tão caro.

estrutura centrada no “eu” falante (80%);

Dialogo 2 – LD2
Guido: Allora io sono andato lì, ho suonato e lui
m‟ha aperto la prima porta. Io sono entrato, la prima
porta si è chiusa e io stavo per aprire la seconda
porta, quando improvvisamente una campana, un
campanello.
Amica: L‟allarme.
Guido: L‟allarme esattamente, ha cominciato a
suonare [...]

Diálogo 2 – LD2
Guido: Então eu fui lá, toquei e ele abriu a primeira
porta para mim. Eu entrei, a primeira porta se fechou
e eu estava para abrir a segunda porta, quando de
repente uma campainha, uma campainha.
Amiga: O alarme.
Guido: O alarme exatamente, começou a tocar [...]
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5.

frequentes pronomes tônicos e átonos (86%).

Dialogo 10 – LD2
Stefano: Sì, Gabriella, dai! No, no, no, no. Ciao.
Senti, non ho voglia proprio di scherzare.
Gabriella: Eh, che t‟è successo?
Stefano: No, no. Eh che m‟è successo? La storia qui
di tutti i giorni. E sì. Ho girato venti minuti, venti
minuti persi con la macchina, ecco per poi doverla
lasciare in seconda fila, e rischiare come ieri che
facciano la multa, e altre volte, tutte le altre volte che
l‟ho che l‟ho pagata. Nonostante che io lasci il
biglietto: sono, eccetera, sono lì al posto tal de‟ tali
al numero tal de‟ tali, arriva il vigile, che arriva
soltanto quando gli pare, ecco capisci?

Diálogo 10 – LD2
Stefano: Sim, Gabriella, vamos! Não, não, não, não.
Olá. Escuta, não estou mesmo para brincadeiras.
Gabriella: O que aconteceu?
Stefano: Não, não. Eh o que me aconteceu? A
história aqui de todos os dias. E sim. Rodei vinte
minutos, vinte minutos perdidos com o carro, sim
para depois ter que deixá-lo em fila dupla, e correr o
risco como ontem que apliquem a multa, e outras
vezes, todas as outras vezes que a paguei. Mesmo que
eu deixe o bilhete: estou, etc, estou ali no lugar tal, no
número tal, chega o guarda de trânsito, que chega só
quando lhe convém, entende?

O livro R!, por sua vez, apresenta números altos para apenas três fenômenos
explicitados a seguir com os relativos percentuais:
1. mínima explicitação sintática (76%);
2. estrutura centrada no “eu” falante (76%);
3. frequentes pronomes tônicos e átonos (78%).

Embora os dois manuais apresentem uma proporção diferente no número de critérios
incorporados aos diálogos, os resultados mostram semelhanças quanto ao tipo de traço
contemplado; tanto em LD quanto em R! são introduzidos elementos linguísticos que não
parecem ser as marcas mais patentes desse registro, enquanto são excluídas as marcas mais
estigmatizadas. Prova dessa tendência é o fato que a maior parte dos fenômenos pouco
tratados em ambas as séries é:
1. o emprego do sufixo –ata, não encontrado no LD e presente em 1,5% do corpus do
R!;
2. os epítetos e imprecações, presentes no LD em 3% dos diálogos e ausentes no R!;
3. as formas onomatopaicas, presentes no LD em 6% do corpus e inexistentes no R!;
4. as palavras abreviadas (não identificadas nos manuais);
5. o emprego do sufixo -issimo com substantivos (não identificado nos manuais).

Quando nos diálogos foram procuradas ocorrências do sufixo -ata, foi encontrado
apenas um exemplo, no diálogo 1 de R!2, no qual se diz: “Perfetta?! Non dire stupidate”. A
situação é esta: uma mulher estrangeira, conversando com um amigo italiano, fala de um
currículo que havia escrito para submeter a um processo de seleção e o amigo a elogia,
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dizendo que ela é perfeita para a vaga. Ela, então, replica: “Perfetta?! Non dire stupidate”,
empregando o substantivo informal stupidate, formado pelo acréscimo do sufixo –ata ao
adjetivo stupido. Após essa inserção, porém, não há nenhum tipo de explicação quanto ao fato
de esse sufixo ser uma produtiva e recente inovação lexical, tampouco quanto ao seu
significado como “operação típica de” (no caso de stupidate, estaria para ação típica de pessoa
estúpida), que pode se formar também a partir de nomes de pessoas como em: “berlusconata,
lucherinata, storacinata”, nos exemplos oferecidos por Michele Cortelazzo, em Italiano
d‟oggi (2000, p. 200), provenientes, respectivamente, das personalidades italianas Berlusconi,
Lucherini e Storace.
No que concerne aos epítetos e imprecações, encontramos apenas um exemplo no
diálogo 15 de LD2. Na situação evidenciada, um casal discute e a esposa a certa altura, diz:
“Se te l'avessi detto prima, non sarebbe cambiato proprio nulla, perché ti saresti visto lo
stesso questa maledetta partita” [Se tivesse te falado antes não teria mudado nada, porque
você teria visto do mesmo jeito esse maldito jogo]. Trata-se do único momento no qual se
identifica o aparecimento de uma unidade lexical que pode ser considerada imprecação. É
interessante, contudo, observar que os autores do livro didático não parecem considerá-la
como elemento a ser ensinado em sala de aula, pois não retomam nem tematizam sua
presença em nenhum dos livros que compõem a série.
Quanto às onomatopeias, em LD aparecem duas vezes, uma vez no primeiro diálogo
do primeiro volume, quando um grupo de conhecidos faz um brinde emitindo a típica
onomatopeia para essas ocasiões, “cincin”, inclusive já lexicalizada; e a segunda vez, no
terceiro volume, quando, em uma conversa entre amigos, um narra um acontecimento de sua
vida e diz: “L'allarme esattamente, ha cominciato a suonare, dlen, dlen, dlen, dlen, dlen, così.
Allora sai, naturalmente in quel momento io non capivo bene, no?” [o alarme exatamente,
começou a tocar, dlen, dlen, dlen, dlen, dlen, assim. Então, sabe, naturalmente naquele
momento eu não entendia bem, né?]. Mais uma vez, observa-se que, não obstante tais
inserções, não há explicitações quanto à sua função e significado em conversas informais,
tampouco quanto a seus contextos de uso.
Na série R! identificou-se a situação oposta, isto é, não há, no corpus constituído pelos
diálogos, a presença de onomatopeias, mas há um comentário a respeito desse fenômeno na
nona unidade do livro de classe do terceiro volume, que reproduzimos a seguir:
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São tantas as palavras onomatopaicas que são usadas na vida de todos os dias. Às
vezes, são iguais ou muito semelhantes em várias línguas. A linguagem das
crianças, a dos gibis, mas também certa poesia é muito rica. Apresentamos a você
algumas entre as mais usadas. (R!3: LA, p. 98)
[Sono tante le parole onomatopeiche che si usano nella vita di tutti i

giorni. A volte sono uguali o molto simili in varie lingue. Il linguaggio dei
bambini, quello dei fumetti, ma anche certa poesia ne sono molto ricchi,
te ne presentiamo alcuni tra i più usati [sic]].

Nessa passagem, pode-se ver que os autores relacionam as onomatopeias à língua de
todos os dias, e não especificam sua colocação no registro informal. De qualquer maneira,
parece relevante a preocupação demonstrada e o fato de terem sido inseridas como objeto a
ser ensinado. De fato, a citação acima precede um exercício específico no qual os aprendizes
devem ligar onomatopeias a sons emitidos por animais ou objetos.
Além dos fenômenos aqui tratados, foram identificados alguns momentos na série R!
nos quais se recomenda aos professores que corrijam possíveis “erros” relativos ao emprego
dos registros formal e informal. Uma dessas sugestões está no seguinte trecho, encontrado no
guia do professor do R!1:

Sua tarefa durante a execução da atividade será sobretudo ligada aos aspectos
sociolinguísticos: tome nota dos erros de registro linguístico, se os estudantes são
muito informais, ou se há problemas de interação: negociantes muito mal
educados, o porquê de poucas palavras, etc. (R!1: GP, p. 81)
[Suo compito durante l'esecuzione dell'attività sarà soprattutto legato agli aspetti
socio-linguistici: prenda nota degli errori di registro linguistico, se gli studenti
sono troppo informali, o se ci sono problemi di interazione: negozianti troppo
scortesi, perché di poche parole, ecc.].

Chama a atenção a veemência com a qual os autores exigem dos professores uma
postura crítica quanto à correção de eventuais inadequações de registro linguístico por parte
dos aprendizes; parece, no mínimo, contraditório exigir do aluno adequação diafásica quando
o material apresentado oferece poucos exemplos e poucas indicações concretas acerca dessa
dimensão. Ademais, revela certa incoerência que se requeira do aluno algo além da percepção
quanto à diferença existente entre tu e Lei, tendo em vista que esse é o único aspecto diafásico
focalizado em atividades de produção e compreensão oral e, também, o único sobre o qual são
frequentemente tecidos comentários, tanto no livro de classe quanto no guia do professor.
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3.4 Resultados do italiano falado por jovens

Quando foram procuradas as características do italiano dos jovens nos diálogos,
tentou-se verificar se eram fornecidas informações relativas à idade dos personagens
envolvidos nas interações linguísticas construídas. Com isso, pôde-se notar que são poucos os
momentos nos quais se vem a conhecer a faixa etária à qual pertencem os personagens e que,
normalmente, não é fornecido nenhum tipo de indicação quanto ao perfil do falante, sendo
que a voz dos locutores foi o único indício com o qual pudemos contar. Entre todos os
diálogos dos seis volumes estudados, apenas um deles foi considerado conversação entre dois
adolescentes, tendo em vista que seus personagens tinham a voz de pessoas jovens e falavam,
em um contexto de sala de aula, sobre a insatisfação em assistir à aula de uma professora de
história.
Tendo encontrado tal diálogo no primeiro volume do manual R! e sabendo que era o
único exemplo desse tipo em toda a série, pressupunha-se que o conteúdo ali inserido
refletiria de alguma maneira o modo de falar dos jovens italianos e que, portanto, se
encontrariam ao menos alguns dos critérios de análise definidos na pesquisa. Contudo,
contrariando essa expectativa, a única característica do italiano falado por jovens identificada
foi o emprego da expressão “un sacco di compiti”, que embora seja bastante recorrente em
produções linguísticas de jovens, não constituía um dos fenômenos selecionados para a
análise dos diálogos.
Havendo uma única conversação que acontece claramente entre adolescentes e
faltando até nesse diálogo marcas diastráticas evidentes, era possível prever que haveria muito
poucas ocorrências nessa etapa da análise do corpus. Veja-se, a seguir, a tabela resultante da
busca desses critérios:
Tabela 32: Resultados do italiano falado por jovens
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Dialetismos

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Estrangeirismos

0/8

0/9

1/18

3%

0/27

1/32

0/9

1,5%

Gírias

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Hipérboles

0/8

0/9

1/18

3%

1/27

2/32

0/9

4%

Metáforas

0/8

1/9

5/18

17%

0/27

1/32

0/9

1,5%

Turpilóquios

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

1/32

2/9

4%
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A tabela evidencia que cerca de metade dos critérios procurados não foram
encontrados em nenhum dos dois manuais e que mesmo aqueles que foram detectados
apresentaram uma frequência muito baixa, fazendo-nos concluir que o italiano dos jovens é
quase ignorado.
Diferentemente dos resultados anteriores, quando tínhamos uma prevalência de
critérios presentes na série LD, aqui, é o manual R! que inclui o maior número de critérios
(mais da metade dos fenômenos foram encontrados), enquanto o LD incorpora apenas três.
Agrava ainda mais essa situação de exclusão dos traços diastráticos o fato de as
metáforas encontradas, bem como os estrangeirismos e as hipérboles, não serem evidenciados
em falas de pessoas jovens e tampouco respeitarem o princípio lúdico, peculiar do italiano
falado por jovens, ao qual se referem Sobrero e Miglietta, em Introduzione alla linguistica
italiana:

[...] a característica específica das variedades dos jovens é o jogo, que é
completamente secundário nas gírias. O "estranhamento" e a "incompreensibilidade"
fazem parte do jogo, aliás são subordinados àquela que parece ser a função
prevalente: a função lúdica. (2007, p. 105)
[[...] il carattere specifico delle varietà giovanili è il gioco, che è del tutto
secondario nei gerghi. La 'stranezza' e 'l'incomprensibilità' fanno parte del gioco,
anzi sono subordinate a quella che sembra la funzione prevalente: la funzione
ludica].

Dado que o princípio lúdico não está presente nos exemplos em que foram
encontrados metáforas, hipérboles e estrangeirismos, torna-se difícil considerá-los efetivos
traços da variedade falada por jovens. Não se pode dizer se as construções foram incorporadas
aos diálogos por alguma razão específica ou se aparecem apenas "por acaso", pois, nas
páginas dos livros de classe e dos guias do professor, nada é dito sobre esse tema. De qualquer
maneira, pode-se concluir que eles não foram introduzidos com vistas à promoção da
sensibilidade sociolinguística no aprendiz, mas sim como construções linguísticas na mesma
condição de tantas outras com as quais os estudantes entrarão em contato sem sequer dar-se
conta de suas potencialidades e da sua conotação no interior do sistema da língua italiana.
Nos turpilóquios detectados, por outro lado, pôde-se ver que o tom lúdico está
presente, tanto que os três momentos em que são encontrados são conversas entre amigos,
cujas idades não são explicitadas, que falam de assuntos triviais do cotidiano, como quando
sair para encontrar amigos ou aonde ir para se divertir.
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Todas as ocorrências foram vistas no livro R! e nenhum dos demais critérios, além
desses três turpilóquios, é abordado nos dois manuais, confirmando que as características
dessa variedade são quase totalmente desconsideradas:
Dialogo 32 – R!2:
Carlo: Gigi, ti muovi stasera?
Gigi: Che si fa?
Carlo: Mah! Se c‟è posto si può andare a mangiare
un boccone dalla Maria.
Gigi: Però che palle „sto tempo! Non la smette di
piovere. [...]

Diálogo 32 – R!2:
Carlo: Gigi, você se mexe essa noite?
Gigi: O que se faz?
Carlo: Sei lá! Se tem lugar se pode ir comer uma
comidinha na Maria.
Gigi: Mas que saco esse tempo! Não para de chover
[...].

Dialogo 7 – R!3:
Laura: Senti, io dopo le pulizie pensavo di andare a
fare la spesa se ti va ci andiamo insieme...
Franca: Però sta piovendo che Dio la manda...
Laura: Ma che palle che sei, dai, vengo a prenderti in
macchina, possiamo lasciarla parcheggiata vicino al
mercato. [...]

Diálogo 7 – R!3:
Laura: Escuta, eu depois da faxina estava pensando
de ir fazer despesa se você está afim vamos juntas...
Franca: Mas está caindo um pé d‟água.
Laura: Mas que saco que você é, vamos, vou te pegar
de carro, podemos deixá-la estacionada perto do
mercado. [...]

Dialogo 9 – R!3:
Luca: Pronto Claudio, sono io.
Claudio: Ciao Luca, che voce, cos‟hai? Sei giù? Che
palle! La domenica non c‟è mai niente da fare.
Luca: Hai dato un‟occhiata al giornale? Forse c‟è
qualche film carino.[...]
Claudio: Magari! Danno un paio di filmacci
americani d‟azione che non sopporto e i pochi film
decenti li ho già visti tutti.
Luca: A teatro non c‟è niente?
Claudio: Ma figurati se io vado a teatro! Lo trovo
così palloso!
Luca: Non ci posso credere che non ti piaccia il
teatro. Sei proprio fuori di testa, io a teatro mi
diverto un casino.
Claudio: Dai, sul serio che ti piace il teatro?
Luca: Certo! Mi sa che non è che non c‟è niente da
fare, ma che sei tu un po‟ troppo pigro.
Claudio: Boh! Forse hai ragione. Comunque se ti va
più tardi ci facciamo un giro in centro.
Luca: A vedere altri sfigati come noi. No grazie,
passa da me stasera se vuoi. Alla peggio ci
noleggiamo un film e ci facciamo una pasta.
Claudio: D‟accordo a dopo.
Luca: Ciao.

Dialogo 9 – R!3:
Luca: Alô, Claudio, sou eu.
Claudio: Oi Luca, que voz, o que você tem? Está pra
baixo? Que saco! De domingo não tem nada para
fazer.
Luca: Você deu uma olhada no jornal? Talvez tenha
algum filme legal [...]
Claudio: Quem dera! Estão passando vários filmes
ruins americanos e os poucos filmes decentes eu já vi
todos.
Luca: No teatro não tem nada?
Claudio: Mas imagina se eu vou no teatro! Acho tão
chato!
Luca: Não acredito que você não gosta de teatro.
Você é louco, eu no teatro me divirto pra caramba.
Claudio: Que isso, sério mesmo que você gosta de
teatro?
Luca: Claro! Me parece que não é que não tem nada
para fazer, mas que você que é meio preguiçoso.
Claudio: Eh! Talvez você tenha razão. De qualquer
maneira, se você estiver afim mais tarde vamos dar
uma volta no centro.
Luca: Para ver outros azarados como a gente. Não
obrigado, passa na minha casa essa noite se quiser.
Na pior das hipóteses nós alugamos um filme e
fazemos um macarrão.
Claudio: Está bem, até mais tarde.
Luca: Tchau.

É importante esclarecer que os “diálogos” acima são apenas escritos, isto é, são
exemplos de língua construídos com o objetivo de imitarem o falado, mas que não são, em
nenhum momento, enunciados oralmente pelos atores. Esses textos, aparentemente, nascem
da imaginação dos autores dos livros que, refletindo sobre aquilo que esses modelos de língua
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devem conter, introduzem as estruturas, segundo eles, convenientes. Nesse sentido, é curioso
notar que eles tenham inserido turpilóquios nos diálogos sem explorar sua conotação e seu
contexto de uso, pois o não tratamento explícito dessas formas impossibilita a percepção dos
aprendizes quanto a esse tipo de ocorrência28.
Ainda ocupando-nos do ensino explícito de fenômenos do italiano dos jovens, nas
páginas dos livros que compõem R!2, foram encontrados alguns comentários que diziam
respeito a características atribuídas a essa variedade. O primeiro é o enunciado de um
exercício presente no livro de casa do segundo volume, no qual os autores indicam aos
aprendizes o seguinte:

Peça ao seu professor a transcrição e leia o texto da conversação, escutando
novamente a gravação. Existem diversas expressões típicas da linguagem dos
jovens. Com um bom dicionário procure seus significados. Mas atenção: às
vezes são palavras ou expressões um pouco vulgares. Aconselhamos que não
as use se não tem certeza de poder (e de querer) fazê-lo sem errar o registro ou
ofender alguém. (R!2: LE, p. 42)
[Chiedi al tuo insegnante la trascrizione e leggi il testo della conversazione,
riascoltando la registrazione. Ci sono diverse espressioni tipiche del
linguaggio dei giovani. Con un buon dizionario cercane il significato. Attento,
però, a volte sono parole o espressioni un po' volgari. Ti consigliamo di non
usarle se non sei sicuro di poterlo (e volerlo) fare senza sbagliare registro o
offendere qualcuno].

Acreditamos que esse tipo de exercício seja importante, mas vale notar que a
abordagem dada pelo livro coloca o aprendiz como único responsável pelo seu
desenvolvimento, sendo que não lhe é oferecido nenhum tipo de suporte, além da indicação
de usar um "bom dicionário", que o ajude nessa tarefa. Também não são fornecidas respostas
à atividade, para que o aprendiz possa confrontar suas respostas com o que era esperado pelos
autores do livro. Assim, sem o respaldo do professor (as atividades do livro de casa são, em
geral, realizadas fora da sala de aula) e sem a solução do exercício, cabe ao aprendiz, sozinho,
"adivinhar" quais seriam as expressões juvenis contidas na conversa e procurar, também
sozinho, a conotação e o sentido a elas atribuídos. Tarefa bastante complexa, quando se pensa
que, nesse material, é a primeira vez que o aprendiz é exposto a essa variedade de língua e
que, portanto, ele não foi preparado para captar as nuances de significado com as quais se
defrontará na execução da atividade.

28

O significado do termo “sfigato” é apresentado no segundo volume do livro de exercícios (p. 88) por meio
de uma breve nota ao lado do artigo de jornal no qual aparece, mas não é retomado em nenhum momento no
terceiro volume.
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O segundo comentário também está contido no livro de casa e refere-se à dimensão
lexical. Focaliza o termo “sfigato”, situando-o como “expressão típica da língua dos jovens e
não só. É sinônimo de „azarado‟” [“espressione tipica del linguaggio giovanile e non solo. È
sinonimo di 'sfortunato'”] (R!2: LE, p. 88).
Já o terceiro comentário está no guia do professor e apresenta algumas características
do italiano dos jovens. Começa-se pelo uso intenso de superlativos:

O uso do superlativo está se difundindo de modo exponencial como efeito de
filmes, jornais, meios de comunicação de massa americanos [...] Os adolescentes
e os jovens desde sempre tendem a extremar, a acentuar, e, portanto, a servir-se
do superlativo; mas os adolescentes e os jovens de hoje tendem a incrementar
essa sua característica com um abuso de exclamações, superlativos e hipérboles.
(R!2: GP, p. 99)
[L'uso del superlativo sta diffondendosi in maniera esponenziale come effetto dei
film, dei giornali, dei mezzi di comunicazione di massa americani. […] Gli
adolescenti e i giovani da sempre tendono a estremizzare, ad accentuare, quindi a
servirsi del superlativo; ma gli adolescenti e i giovani d'oggi tendono a
incrementare questa loro caratteristica con un abuso di esclamazioni, superlativi,
iperboli].

Aqui os autores dizem que os jovens “abusam” das exclamações, dos superlativos e
das hipérboles, deixando entrever através do uso do termo “abusivo” seu preconceito tanto
quanto ao uso de tais formas quanto à variedade de italiano falada pelos jovens.
É importante esclarecer que, como visto na subseção anterior, os superlativos são
bastante empregados em contextos informais, sem uma necessária diferenciação dada pela
idade dos falantes. Todavia, é possível pensar que entre os adolescentes esse uso seja ainda
mais intenso e que isso tenha levado os autores a incluir esse traço nessa variedade e não
naquela.
Como vimos, a série R! tende a levar em consideração a variedade dos jovens, ainda
que os diálogos e os exercícios propostos não estimulem os aprendizes a observarem suas
características e embora as menções à variedade não sejam dadas em grande número (em toda
a coleção foram encontradas apenas três citações de fenômenos atribuíveis ao italiano dos
jovens). Por outro lado, LD, além de não introduzir traços da variedade em seus diálogos, não
oferece nenhuma reflexão sobre o assunto.
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3.5 Resultados do italiano popular
Trataremos nesta seção o italiano popular, que, como já explicitado no capítulo 2, é o
italiano utilizado essencialmente por quem tem como língua materna um dos dialetos
presentes no território italiano em situações comunicativas específicas, como: “para falar com
pessoas que não compartilham o mesmo dialeto; para escrever para a família da qual estão
distantes; para se dirigir, sempre por escrito, à autoridade pública; para manter diários ou
memórias autobiográficas [per parlare con persone che non condividono lo stesso dialetto;
per scrivere alla famiglia da cui sono lontani; per rivolgersi, sempre per scritto, all'autorità
pubblica; per tenere diari o memorie autobiografiche] (D'ACHILLE, 2003, p. 220). A tabela
a seguir mostra os resultados obtidos na busca de aspectos dessa variedade nos diálogos dos
manuais didáticos:

Tabela 33: Resultados do italiano popular
LD1a

LD1b LD2

%

R! 1 R! 2

R! 3

%

Acúmulo de preposições

0/8

0/9

0/18

0%

0/27 0/32

0/9

0%

Acusativo preposicionado

0/8

0/9

1/18

3%

0/27 0/32

0/9

0%

Adjetivo invariável usado com função
adverbial

0/8

0/9

0/18

0%

1/27 0/32

0/9

1,5%

Concordância pelo sentido

0/8

0/9

0/18

0%

0/27 0/32

0/9

0%

Simplificação do paradigma dos possessivos

0/8

0/9

0/18

0%

0/27 0/32

0/9

0%

Como mostram os números contidos na tabela, não foram coletadas muitas ocorrências
de fenômenos distintivos do italiano popular. Além disso, quando uma determinada
característica foi detectada, isso se deu em apenas um diálogo, gerando percentuais finais
muito baixos.
A ocorrência do acusativo preposicionado foi detectada na última unidade do LD2 e
constitui uma interação entre dois amigos que debatem sobre o uso de estrangeirismos,
principalmente de origem inglesa, na língua italiana. A certo ponto da discussão, dizem:
Dialogo 18 – LD2
Tommaso: Beh, onestamente io credo che queste
parole restano nella lingua perché coprono uno
spazio che le altre parole non hanno. Dire vivo da
solo non è la stessa cosa che... single è una scelta,
vivo da solo può essere anche una situazione a cui
uno è costretto.

Diálogo 18 - LD2
Tommaso: Bem, honestamente eu acredito que essas
palavras permaneçam na língua porque cobrem um
espaço que as outras palavras não têm. Dizer vivo
sozinho, não é a mesma coisa que... single é uma
escolha, vivo sozinho pode ser também uma situação
à qual uma pessoa é obrigada.
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Luca: Sì, allora vivo da solo per scelta.
Tommaso: È troppo lungo!
Luca: Ma no!
Tommaso: È troppo lungo!
Luca: No, no, no.
Tommaso: Va be‟, senti, lasciamo perdere tanto con
te... non ti si convince. Non c‟è niente da fare.
Luca: Non ti si convince neanche a te ma questo non
significa che tu abbia ragione.
Tommaso: Mah, va be‟, ne riparliamo.

Luca: Sim, então vivo sozinho por escolha.
Tommaso: É longo demais!
Luca: Mas não!
Tommaso: É longo demais!
Luca: Não, não, não.
Tommaso: Está bem, escuta, deixa pra lá, também
com você... não dá para discutir. Não há nada a fazer.
Luca: Não se convence nem você, mas isso não
significa que você tenha razão.
Tommaso: Ah, tudo bem, falamos disso outra hora.

Na última parte do diálogo, Luca diz a Tommaso “non ti si convince neanche a te”
[não se convence nem você] e emprega como complemento do verbo transitivo direto,
convincere, um objeto preposicionado (a te). Assim que nos deparamos com essa construção,
supomos que não se tratasse de uma estrutura do italiano popular, pois como se vê, tanto do
ponto de vista da temática tratada quanto das estruturas da língua italiana usadas, seria pouco
provável que esses personagens tenham sido "construídos" para representar o italiano popular.
Nesse sentido, Paolo D‟Achille (2006, p. 183), falando do acusativo preposicionado,
expõe que em muitos dialetos italianos centro-meridionais, bem como nas correspondentes
variedades regionais e populares, esse é um construto bastante difundido. Em seguida,
especifica que, em frases com deslocamentos à esquerda e à direta e, especialmente, com
alguns verbos como convincere [convencer], invitare [convidar], consolare [consolar],
divertire [divertir], preoccupare [preocupar], spaventare [assustar] esse construto “não tem
mais, de fato, delimitações de área, mas é panitaliano, difundido também em variedades
faladas não populares nem regionais” [non ha più di fatto, delimitazioni areali, ma è
panitaliano, diffuso anche in varietà parlate non popolari ne regionali], o que comprova que
a ocorrência identificada no livro didático não parece apontar para a exposição dos aprendizes
a fenômenos "populares".
Também quanto ao uso de adjetivo invariável no lugar de advérbio não é possível
afirmar com certeza que a personagem represente um falante do italiano popular, pois, assim
como na situação anterior, toda a sua produção respeita a norma do italiano e não são
oferecidos dados que revelem seu nível de instrução ou mesmo aproximação ao dialeto.
No que concerne à análise das atividades e instruções contidas nos seis volumes
utilizados na pesquisa, confirma-se a quase completa exclusão dessa variedade como tema de
ensino, já que, em LD, ela não foi tratada explicitamente, e em R! encontramos apenas dois
comentários a esse respeito, que, todavia, não tratam dos critérios de análise selecionados.
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O primeiro comentário refere-se a uma passagem encontrada no livro de classe do
terceiro volume da série R!, na qual se focaliza o uso da expressão “c‟ho azzeccato”,
parafraseada como “um modo mais popular de dizer adivinhar” [un modo più popolare di dire
indovinare] . (p. 81). Mas aqui o termo “popular” parece não se referir à variedade popular,
pois, as definições trazidas em dicionários de língua italiana não permitem constatar que o
vocábulo seja marcado em diastratia. O dicionário Garzanti linguistica o define apenas como:
“adivinhar; encontrar a resposta ou a solução correta: adivinhou a resposta no primeiro chute;
nunca consigo adivinhar no momento correto” [indovinare; trovare la risposta o la soluzione
giusta: azzeccò la risposta al primo colpo; non riesco mai ad azzeccare il momento giusto] 29,
e não insere antes da definição nenhum tipo de abreviação que sugira um contexto de uso
particular. No dicionário Il Sabatini Coletti, é definido como: “atingir algo no alvo, no ponto
correto, especialmente em sentido figurado, adivinhar algo por acaso: adivinhar a resposta
exata // fam. Não dar uma dentro, nunca fazer a coisa oportuna” [Colpire qlco. nel segno, nel
punto giusto, spec. in senso fig., indovinare qlco. per caso: a. la risposta esatta || fam. non
azzeccarne mai una, non fare mai la cosa opportune], indicando que, no máximo, se poderia
atribuir a essa expressão um uso familiar, não formal, mas não "popular" no sentido assumido
aqui.
O segundo trecho ao qual nos referimos está presente na unidade 11 do segundo
volume do guia do professor da série R!, em que se diz:
[…] no italiano popular a consecutio temporum, isto é, a concatenação sintática
entre os tempos e modos, é frequentemente muito intuitiva e é aqui que se
registram os maiores “erros”; quando escrevem, os italianos que normalmente
falam italiano popular tendem ao hipercorretismo, isto é a dar aparência de
“nobreza” ao seu escrito – e essa nobreza vem do abuso dos vários tempos do
passado, que sobretudo no condicional e no conjuntivo são frequentemente
confundidos, com resultados frequentemente grotescos. (R!2: GP, p. 132)
[[…] nell'italiano popolare la consecutio temporum, cioè la concatenazione
sintattica tra i tempi e i modi, è spesso molto intuitiva ed è qui che si registrano i
maggiori “errori”; quando scrivono, gli italiani che di solito parlano italiano
popolare tendono all'ipercorrettismo, cioè a dare parvenza di “nobiltà” al loro
scritto – e questa nobiltà viene dall'abuso dei vari tempi del passato, che
soprattutto al condizionale e al congiuntivo vengono spesso confusi, con risultati
spesso grotteschi].

O fato de os autores quererem passar a informação de que há no italiano popular uma
concatenação sintática muito intuitiva parece-nos positivo, na medida em que demonstra que
estão atualizados com relação à situação linguística italiana. Por outro lado, a maneira como o
29

Disponível em: <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=azzeccare>. Acesso em 20 nov. 2013.
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fazem termina por perpetuar e difundir o preconceito linguístico, pois, ao invés de apenas
apresentarem o fenômeno, os autores tratam os traços da variedade popular como “erros” e,
além disso, afirmam que os falantes dessa variedade querem dar “aparência de nobreza” ao
seu falar, como se, então, seu modo de falar originário fosse “rústico”, “corrompido” ou,
como eles mesmos dizem, “grotesco”.
Definir a variedade popular sem conferir-lhe essa conotação pejorativa teria
provavelmente estimulado uma reflexão sobre a língua e os elementos que a compõem. Além
disso, poderia ter sido mais bem trabalhada a noção de “erro”, partindo da concepção de
adequação linguística. Entende-se que a introdução da definição dessa variedade e a
explicitação da perspectiva de erro adotada poderiam nortear a compreensão do professor que
lê o guia, levando-o a melhor assimilar a diferença entre, por exemplo, o italiano popular, o
italiano vulgar e o registro coloquial, que são comumente confundidos e, por conseguinte, a
transmitir esse conhecimento aos aprendizes. Assumir uma visão de erro e de variedade
linguística que observa e descreve e não julga evitaria o preconceito linguístico e trabalharia
em sala de aula o italiano popular apenas como uma das variedades da língua falada por
quem não teve acesso à escola:
igualmente todas as variedades da língua, que constituem um tesouro precioso de
nossa cultura. Todas elas têm o seu valor, são veículos plenos e perfeitos de
comunicação e de relação entre as pessoas que as falam. (BAGNO, 2007, p. 51)

Com todo o exposto, ficou clara a presença quase nula de inserções de variantes
"populares" nas atividades de compreensão oral dos livros. Somente R! menciona algo sobre
essa variedade, levando à conclusão de que o italiano popular, que é considerado pelos
falantes nativos (e, como vimos, também pelos autores dos livros considerados) como o
italiano “errado”, “mal aprendido” e fruto da “ignorância” de falantes semi-analfabetos, não
tem espaço nos manuais analisados, indicando que os autores dos livros didáticos consideram
a exposição a essa variedade desnecessária ou até mesmo prejudicial para o desenvolvimento
da competência comunicativa dos aprendizes, na medida em que, aparentemente, os autores
partem da ideia de que a função dos livros didáticos é justamente ensinar as formas
“corretas”, aceitas sociolinguisticamente, e não estruturas "com resultados grotescos”.
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3.6 Resultados da variedade setentrional

A tabela a seguir apresenta os números gerados a partir da busca de traços marcados
diatopicamente, representativos do italiano setentrional, falado em regiões como: Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta e Veneto:

Tabela 34: Resultados da variedade setentrional
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Adição de su e giù em certas formas 1/8
verbais

0/9

1/18

6%

0/27

3/32

1/9

6%

Artigos definidos antes de nomes 1/8
próprios

0/9

1/18

6%

1/27

0/32

0/9

1,5%

Pronomes
demonstrativos
com 0/8
partículas
adverbiais
locativas
incongruentes (quella qui)

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Uso de mia mamma, mio papà sem 0/8
artigo definido

0/9

1/18

3%

0/27

0/32

0/9

0%

Os resultados dos dois manuais observados comparativamente levam a constatar, em
primeiro lugar, que em LD foi identificada a presença de quase todos os critérios
estabelecidos, enquanto R! não insere, em nenhuma circunstância, nomes de parentesco, como
mamma o papà, sem artigo definido antes do adjetivo possessivo, e pronomes demonstrativos
com partículas adverbiais locativas incongruentes. Além disso, os percentuais globais de LD
são, para todos os critérios, mais elevados que os de R!, mostrando que, no que diz respeito à
análise dos diálogos, há maior presença de fenômenos próprios da variedade setentrional.
Partindo da constatação de que o livro LD insere mais características setentrionais e
com maior frequência, seria de pressupor que seus exercícios, explicitações gramaticais e
indicações seguissem de alguma maneira essa direção e que inserissem comentários acerca da
variedade setentrional. Contudo, não é isso que se averiguou na análise. Fala-se
explicitamente da variedade setentrional em quatro momentos. O primeiro é:

Menos difundida, e, aliás, decididamente limitada às regiões setentrionais do país,
é, ao contrário, a forma “dov‟è che” [onde é que] presente na quinta fala. (LD2:
GP, p. 58)
[Meno diffusa, e anzi decisamente limitata alle regioni settentrionali del Paese, è
invece la forma „dov‟è che‟ presente nella quinta battuta].
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A característica a que a citação se refere é a dita frase clivada, já examinada aqui
quando descrevemos o italiano neo-standard. Contrariando a bibliografia lida e as referências
sobre o assunto (BERRUTO, 1987; COVERI et al., 1998; SOBRERO e MIGLIETTA, 2007),
os autores do livro didático a situam como traço do italiano setentrional. Poderia se tratar de
uma imprecisão quanto à variedade à qual o traço deveria ser atribuído ou, ainda, de uma
confusão entre o construto clivado “dov‟è che” e o não clivado “dove che”, este sim marcado
diatopicamente, como afirma Paola Benincà, em Che cosa ci può dire l‟italiano regionale
(1994, p. 160), explicando que construções do tipo “non so quando che verrà” [não sei
quando que virá] ou “dove che sei stato l‟anno scorso?” [onde que você esteve o ano
passado], nas quais se observa um che justaposto ao pronome relativo ou interrogativo, são
frequentes em conversas espontâneas entre falantes do Veneto, do Trentino-Alto Adige e do
Friuli-Venezia Giulia, enquanto falantes lombardos e de outras regiões italianas consideramnas totalmente desconhecidas.
O segundo comentário contido em LD, também extraído do guia do professor do
terceiro volume, constitui:

No diálogo inicial as duas atrizes, ambas lombardas, elidiram a sílaba final da
terceira pessoa plural do presente do verbo “avere”. Na reprodução dessas cinco
falas quisemos conservar a elisão para apresentar ao estudante uma variante
regional, por outro lado, muito difundida. (DL2: GP, p. 153)
[Nel dialogo iniziale le due speaker, entrambe lombarde, hanno eliso la sillaba
finale della terza persona plurale del presente del verbo avere. Nella
riproduzione di queste cinque battute abbiamo voluto conservare l'elisione per
presentare allo studente una variante regionale del resto molto diffusa].

Nessa citação, afirma-se, aproveitando a necessidade de fornecer uma indicação
relativa ao fenômeno da elisão, que a variedade lombarda é muito difundida. A questão é, no
entanto, citada marginalmente e sem maiores aprofundamentos, enquanto poderia ser de
grande interesse para o aprendiz que o tema fosse tratado de forma mais específica, citando o
motivo da difusão dessa variedade. Poderia ser mencionado, por exemplo, que a Lombardia é
uma das regiões mais ricas da Itália e que se deve a isso a atribuição de prestígio à variedade
linguística ali falada. Isso a torna, de fato, centro irradiador de modelos linguísticos que são
copiados até mesmo por não lombardos, gerando a difusão à qual o manual faz referência.
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O terceiro e último momento no qual se menciona a variedade do Norte da Itália diz
respeito a um aspecto morfossintático: o uso do passato remoto. O trecho a seguir foi
extraído, como os demais, do guia do professor do terceiro volume:

O passato remoto, ainda bastante vivo no uso cotidiano na Itália do sul e em boa
parte do centro, aparece, ao contrário, muito mais raramente na língua falada das
regiões setentrionais. O tempo, usado de qualquer modo muito mais pelas velhas
gerações que pelas novas, permanece, não obstante, a forma de perfeito mais
frequente na literatura. (LD2: GP, p. 132)
[Il passato remoto, ancora piuttosto vivo nell‟uso quotidiano nell‟Italia del sud e
in buona parte del centro, compare invece assai più raramente nella lingua
parlata delle regioni settentrionali. Il tempo, usato in ogni caso molto più dalle
vecchie generazioni che non dalle nuove, resta nondimento la forma di perfetto
più frequente nella letteratura].

A questão é retomada também no livro de exercícios da série, na seção Grammatica,
na qual se lê:

Este tempo [passato remoto] é cada vez menos frequente na língua falada (com
exceção das regiões meridionais e da Toscana), mas permanece o tempo de
narração da língua literária (também aqui com algumas exceções). (LD2: LE, p.
132)
[Questo tempo [passato remoto] è sempre meno frequente nella lingua parlata
(con l‟eccezione delle regioni meridionali e della Toscana), ma rimane il tempo
di narrazione della lingua letteraria (anche qui con qualche eccezione)].

Nesses dois trechos, os autores citam o passato remoto como característica marcada
em diatopia, sendo relacionado às regiões do sul da Itália e à Toscana, em diamesia, na
medida em que é usado mais em textos escritos literários que em textos falados, e em
diastratia, quando, no primeiro excerto, se fala que os jovens tendem a usá-lo mais raramente.
Tais afirmações são retomadas, parcialmente, pelos linguistas Sobrero e Miglietta (2007, p.
70):
No que diz respeito ao passato remoto, “em conversas espontâneas e em escritos
informais não emerge quase nunca; é usado, porém, por falantes cultos e semi-cultos
em contextos formais em referência a eventos distantes; funciona em suma nesses
contextos como forma de registro “alto”. Em falantes jovens, sempre setentrionais o
passato remoto é limitado a textos narrativos não autobiográficos, tipicamente as
fábulas, nas quais de qualquer modo é usado de modo instável, e é muito mais
frequente que em textos análogos de jovens da mesma idade do sul” (BERRETTA,
1993, p. 201-11). No escrito mais formal se usa o passato remoto,
independentemente da área geográfica.
[Per quanto riguarda il passato remoto, <nella conversazione spontanea e nello
scritto informale non emerge quasi mai; viene usato però da parlanti colti e semicolti in contesti formali in riferimento a eventi lontani; funge insomma in questi
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contesti da forma di registro „alto‟. In parlanti giovani, sempre settentrionali, il
passato remoto è confinato a testi narrativi non autobiografici, tipicamente le
favole, nei quali comunque è usato in modo instabile, ed è assai meno frequente che
in testi analoghi di coetanei del Sud> (BERRETTA, 1993, p. 201-211). Nello scritto
più formale si usa il passato remoto, indipendentemente dall‟area geografica].

O fragmento mostra que, do ponto de vista sociolinguístico, já se conseguiu
comprovar por meio de pesquisas que o uso do passato remoto é condicionado pelo canal que
veicula a mensagem, pois é usado em textos escritos com maior frequência; pelo registro e
grau de escolaridade dos usuários da língua, sendo mais comum em contextos formais de
cultos ou semi-cultos); e pela idade e origem dos falantes, já que jovens provenientes do Sul
tendem a utilizar o passato remoto em textos autobiográficos, enquanto nas falas de jovens do
Norte isso ocorre com menor frequência.
Observa-se assim que a variação entre passato remoto e passato prossimo (tempo
verbal que o tem substituído) e a distribuição do fenômeno no território italiano são bastante
complexas. Não obstante, foram abordadas pelo manual, demonstrando, antes de tudo, que o
livro não ignora as pesquisas na área da Sociolinguística e que é possível explicar o uso
variável de determinadas estruturas linguísticas, sem que isso seja feito com o tom de censura,
indicando-as como estruturas "erradas" a serem evitadas. Isso se deve provavelmente à
aceitação muito maior também em gramáticas e programas escolares e ao fato de que essa
alternância entre os dois tempos perfectivos do passado poder ser considerada parte do
italiano padrão.
Ao mesmo tempo, teria sido útil e importante introduzir reflexões no material utilizado
em sala de aula, sem colocá-las apenas em apêndices, em geral, menos lidos e estudados por
professores e aprendizes. Além disso, poderiam ter sido formuladas, em diferentes momentos,
atividades para sensibilizar os aprendizes quanto a esse aspecto da língua italiana.
Se em LD foram tratados explicitamente apenas dois fenômenos da variedade
setentrional, a saber: a elisão na terceira pessoa plural do verbo “avere” e o emprego do
passato remoto, no manual R! a situação mostrou-se bastante diferente, pois além de
orientações dirigidas aos professores, o livro procura propor aos aprendizes atividades que
lhes façam perceber aspectos distintivos dessa variedade.
A primeira ocorrência apresenta-se na quarta unidade do livro de classe do segundo
volume, na qual os autores consideram algumas características da variedade:
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Na atividade 11 você escutou a senhora Porta falar da comida e da sua infância. A
senhora Porta é uma falante da Itália do norte, mais precisamente de Milão.
Vejamos algumas características dessa variedade de italiano.
Os sons vocálicos /e/ e /ɛ/ tendem a ser pronunciados diferentemente da
pronúncia standard, ou da pronúncia de um falante da Itália central. De fato, ao
ouvido de um florentino ou de um romano, parece que um falante lombardo
troque o “e” fechado pelo “e” aberto. [...] Nas variedades de italiano do norte o
raddoppiamento sintattico [duplicação sintática] não existe. (R!2: LA, p. 64)
[Nell‟attività 11 hai ascoltato la signora Porta parlare del cibo e della sua
infanzia. La signora Porta è una parlante dell‟Italia del nord, più precisamente
di Milano. Vediamo alcune caratteristiche di questa varietà di italiano. I suoni
vocalici /e/ e /ɛ/ tendono a essere pronunciati in modo diverso dalla pronuncia
standard, o dalla pronuncia di un parlante dell‟Italia centrale. Infatti, alle
orecchie di un fiorentino o di un romano, sembra quasi che un parlante lombardo
scambi la “e” chiusa com la “e” aperta. [...] Nelle varietà di italiano del nord il
raddoppiamento sintattico non esiste].

São tratados aqui dois fenômenos fonológicos que caracterizam as variedades
regionais: a abertura da vogal “e” e o chamado "raddoppiamento sintattico" [duplicação
fonossintática], que se verifica quando a consoante inicial de uma palavra, em particulares
condições morfossintáticas, é duplicada na pronúncia, como em “cosa fai?” pronunciado
“cosaffai” ou “come te” pronunciado “comette”. O fenômeno é bastante frequente nas
produções orais toscanas e centro-meridionais, mas ausente no italiano setentrional, como
ratificam Sobrero e Miglietta (2007, p. 86):
a oposição entre e e ɛ e entre o e ɔ não tem valor fonemático: em outras palavras,
não tem oposição de significado entre [pesca] (a atividade) e [pɛsca] (o fruto) entre
[botte] (recipiente) e [bɔtte] (golpes). Por esse motivo se verificam também
inversões com relação ao italiano normativo: em correspondência com o standard
[bɛne] se diz [bene]; [...] nunca tem raddoppiamento fonosintattico: [a k:asa] > [a
kaza], [„e f:ɔrte] > [„e fɔrte].
[l‟opposizione fra e e ɛ e fra o e ɔ non ha valore fonematico: in altre parole, non c‟è
opposizione di significato fra [pesca] (l‟attività) e [pɛsca] (il frutto) fra [botte]
(recipiente) e [bɔtte] (colpi). Per questo motivo si verificano anche delle inversioni
rispetto all‟italiano normativo: in corrispondenza dello standard [bɛne] si dice
[bene]; [...] non c‟è mai raddoppiamento fonosintattico: [a k:asa] > [a kaza], [„e
f:ɔrte] > [„e fɔrte]].

Evidencia-se, com essa passagem de Sobrero e Miglietta, a coerência entre as
afirmações contidas no manual R! e as pesquisas da Sociolinguística italiana.
Em outro momento, no terceiro volume do livro de classe desse manual, esclarece-se,
assim como em LD, a diferença entre passato remoto e passato prossimo:

No italiano falado no norte e, em parte, no centro, usa-se o passato prossimo
para indicar qualquer ação passada, no lugar do passato remoto. O passato
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remoto é utilizado quase exclusivamente na língua escrita. (LD2: LA, p. 154)
[Nell‟italiano parlato al Nord e, in parte, al Centro, si usa il passato prossimo
per indicare qualsiasi azione passata, al posto del passato remoto. Il passato
remoto si utilizza quasi esclusivamente nella lingua scritta]. (grifo do autor)

Os trechos até aqui sublinhados trazem apenas informações quanto às características
do italiano setentrional, mas o que chama mais a atenção é o fato de o livro incorporar
exercícios relacionados a essa variedade. Normalmente, são atividades de compreensão
auditiva, que proporcionam ao aprendiz o contato com diversos sotaques. O primeiro
exercício com esse objetivo foi encontrado no terceiro volume:

Você escutará agora alguns dos provérbios da unidade 1 pronunciados por alguns
falantes regionais. Tente dizer se se trata do norte, do centro ou do sul da Itália.
No fim da página você encontrará a solução desse quiz grográfico. (R!3: LA, p. I)
[Ora ascolterai alcuni dei proverbi dell‟unità 1 pronunciati da alcuni parlanti
regionali. Prova a dire se si tratta del nord, del centro o del sud Italia. In fondo
alla pagina troverai la soluzione di questo quiz geografico].

Na lógica da exposição e da sensibilização às variedades do italiano, esse tipo de
exercício possui, sem dúvida, um papel de grande relevância, pois permite que o aprendiz
entre em contato com os diferentes falares italianos e que, em situação de uso real da língua,
tenha uma ideia da origem geográfica do seu interlocutor, além de estar mais preparado para
compreender as diferenças. Ademais, desenvolvendo em sala de aula atividades dessa
natureza, o aprendiz poderá adquirir consciência de que, até em uma mesma região, não há
completa homogeneidade fonológica.
Outro exemplo desse tipo de exercício é inserido na segunda unidade desse mesmo
volume, em que se fala da subvariedade veneziana:

Os venezianos comem as palavras... Benetton, Zonin, Cardin, Corner, os
venezianos desde sempre tendem a eliminar a última vogal. Também nessa
gravação que é feita em italiano a base veneziana emerge e há muitas palavras
nas quais a última vogal é ausente ou amenizada. Identifique pelo menos 4,
depois confronte a sua escolha com a classe. [os venezianos] têm problemas com
doppie. Notavelmente os venezianos ignoram as doppie: também esse senhor
tende a amenizá-las muito, e em um caso as ignora. [...] Mas em um caso se tem
efeito surpreendente: usam tão pouco as doppie, os venezianos, que quando
querem ressaltar uma palavra duplicam uma consoante, mesmo quando não há
razão para tal? Escute mais uma vez e identifique qual palavra é modificada.
(R!3: LA, p. 21)
[I veneziani mangiano le parole... Benetton, Zonin, Cardin, Corner, i veneziani
da sempre tendono ad eliminare l‟ultima vocale. Anche in questa registrazione
che pure è fatta in italiano la base veneziana emerge e ci sono molte parole in
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cui l‟ultima vocale è assente o sfumata. Individuane almeno 4, poi confronta la
tua scelta con la classe. [...] Ed hanno problemi con le doppie. Notoriamente i
veneziani ignorano le doppie: anche questo signore tende a sfumarle molto, e in
un caso proprio le ignora. [...] Ma in un caso si ha effetto sorprendente: usano
talmente poco le doppie, i veneziani, che quando vogliono far risaltare una
parola raddoppiano una consonante, anche quando non ce n‟è ragione: ascolta
ancora, e individua quale parola viene modificata].

Aqui, não se propõe apenas um exercício, mas fornece-se também um enunciado com
informações e exemplos dos fenômenos que estão sendo focalizados, sem que sejam dados
juízos de valor baseados em preconceitos.
Pôde-se constatar que no que tange à variedade setentrional os fenômenos aparecem
com baixa frequência em ambas as séries, embora em maior medida em LD, demonstrando
que, nos diálogos, os traços dessa variedade não são considerados como objeto de ensino. Por
outro lado, a análise das páginas dos livros revelou que LD menciona apenas dois fenômenos
da variedade setentrional, que são a elisão na terceira pessoa plural do verbo “avere” e a
substituição do passato remoto pelo passato prossimo, enquanto R!, em concordância com as
pesquisas em Sociolinguística, focaliza em exercícios e explicações os principais traços
fonológicos dessa variedade.

3.7 Resultados da variedade toscana
Paolo D‟Achille (2006, p. 196), quando fala da variedade toscana, afirma:

A variedade toscana como já se falou, é aquela considerada mais próxima do padrão
tradicional, não só porque o italiano literário deriva do florentino do século XIV,
mas porque também nos séculos sucessivos a nossa língua continuou a se
assemelhar às falas toscanas (recorde-se pelo menos “o enxágue no Arno”
manzoniano), assumindo alguns traços dela [...] Parece porém que a diferença entre
italiano neostandard e variedade toscana tenha nos anos recentes, progressivamente,
se alargado [...].
[La varietà toscana, come si è già accennato, è quella considerata più vicina allo
standard tradizionale, non solo perché l‟italiano letterario deriva dal fiorentino
trecentesco, ma perché anche nei secoli successivi la nostra lingua ha continuato ad
attingere alle parlate toscane (si ricordi almeno la “risciacquatura in Arno”
manzoniana), assumendone alcuni tratti [...] Sembra però che la forbice tra italiano
neostandard e varietà toscana si sia negli anni recenti, progressivamente allargata
[...]]. (os grifos estão presentes no original).

Desse modo, o estudioso chama a atenção para o fato de a língua italiana, a partir do
século XX, ter se distanciado cada vez mais da variedade toscana. Esse distanciamento é
evidenciado por Sobrero e Miglietta os quais afirmam que nos dias de hoje:
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não obstante a avaliação altamente positiva que os falantes toscanos dão à própria
fala, e não obstante a absoluta relevância histórica, literária e cultural do italiano de
base toscana, no decorrer do século XX essa variedade tem visto diminuir o seu
prestígio. Como consequência, os seus traços característicos, que até a primeira
metade do século passado eram apresentados nas gramáticas escolares como traços
da língua italiana, e, portanto, como modelos a serem imitados, retrocederam à
dimensão local, e fora da Toscana são hoje percebidos como regionais (ou
provincianos) ou – dado o seu emprego, no passado, nas obras literárias – como
literários, áulicos, ou arcaicos, ou afetados. (2007, p. 88)
[Nonostante la valutazione altamente positiva che i parlanti toscani danno della
loro parlata, e nonostante l‟assoluta rilevanza storica, letteraria e culturale
dell‟italiano di base toscana, nel corso del Novecento questa varietà ha visto venir
meno il suo prestigio. Di conseguenza, i suoi tratti caractteristici, che fino alla
prima metà del Novecento erano presentati nelle grammatiche scolastiche come
tratti della lingua italiana, e dunque come modelli da imitare, sono oggi percepiti
come regionali (o provinciali) oppure – dato il loro impiego, in passato, nelle opere
letterarie – come letterari, aulici, o arcaici, o affettati]

Tendo isso em mente, nos diálogos dos manuais didáticos, procurou-se identificar se
essa variedade é tratada ou se ao menos sua importância como base da língua italiana de hoje
é, em algum momento, revelada. Os resultados coletados e inseridos abaixo respondem ao
primeiro desses questionamentos:

Tabela 35: Resultados da variedade toscana
Passato prossimo e passato
remoto
Si impersonale no lugar da
primeira pessoa do plural (como
em noi si va)
Sistema demonstrativo com três
unidades (questo, quello e codesto)
Te no lugar de tu (como em te vai
alla festa?)
Verbo singular anteposto ao
nome plural (como em si vede
tante cose)

LD1a
0/8

LD1b
0/9

LD2
1/18

%
3%

R! 1
0/27

R! 2
1/32

R! 3
0/9

%
1,5%

0/8

0/9

1/18

3%

0/27

0/32

0/9

0%

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

0/8

0/9

1/18

3%

0/27

0/32

0/9

0%

A análise do corpus constituído a partir de todos os diálogos presentes nos seis
volumes estudados permitiu identificar em LD2 apenas um falante declaradamente toscano.
Nos demais casos, foram coletados apenas traços marcados em diatopia, que não podem, no
entanto, ser atribuído com certeza ao falar toscano, pois faltam informações complementares
acerca da origem dos falantes.
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É justamente na fala desse personagem toscano que foram identificados dois
fenômenos dessa variedade: o si impessoal no lugar da primeira pessoa do plural e o verbo no
singular anteposto a nome plural.
O trecho do diálogo em que aparecem é o seguinte:
Dialogo 1 – LD2
Giornalista: Che cosa altro vendete, che quali
altre...?
Andrea: Mah, più che altro si cerca dei prodotti più
artigianali che industriali [...]

Diálogo 1 – LD2
Jornalista: O que mais vocês vendem, que mais?
Andrea: Ah, mais que qualquer outra coisa se
procuram produtos mais artesanais que industriais.

A situação da qual é extraído esse trecho é a de uma entrevista na qual um jornalista
faz perguntas sobre a vida de seu interlocutor, Andrea, personagem apresentado como
proveniente de Siena, cidade situada no sul da região Toscana, que responde às questões.
Respondendo ao jornalista, Andrea procura evidenciar como administra o comércio
que montou com sua família após terem ido viver na Alemanha. Na explicação reproduzida
acima, Andrea usa a variante toscana em si cerca (procura-se), em que há um uso passivo (si
passivante) do verbo cercare, no lugar da forma conjugada na primeira pessoa do plural do
presente do indicativo cerchiamo (procuramos), prevista pelo italiano standard, na medida em
que a pergunta do jornalista é formulada na segunda pessoa do plural.
No mesmo excerto e ainda onde aparece o verbo cercare, aparece a formulação “si
cerca dei prodotti”, na qual se identifica o verbo conjugado no singular, quando o objeto
plural “dei prodotti” requereria um verbo conjugado no plural (si cercano dei prodotti).
Em um segundo momento do mesmo volume, mais precisamente em seu sexto
diálogo, Massimo pede emprestado ao seu amigo Alessandro o livro Navi in bottiglia, para
que o possa ler em uma viagem que fará até Bologna de trem. Eis como se realiza o seu
pedido:
Dialogo 6 – LD2
Massimo: Senti, io domani vado a Bologna e non so
se a te dispiace o meno comunque oserei chiederti in
prestito questo libro per leggerlo sul treno, non so...
Alessandro: Mmm, perché vorresti leggerlo sul treno.
Massimo: Sì, sì, sì, mi interessa perché lessi tempo fa
la recensione di questo libro, non mi ricordo dove, e
appunto la recensione mi stuzzicava un pochino,
allora ho pensato: “Mah, adesso glielo chiedo”.

Diálogo 6 – LD2
Massimo: Escuta, amanhã eu vou para Bologna e não
sei se te desagrada ou não, de qualquer modo ousaria
te pedir emprestado esse livro para ler no trem, não
sei....
Alessandro: Mmm, porque você queria ler no trem.
Massimo: Sim, sim, sim, me interessa porque eu li há
algum tempo uma resenha desse livro, não me lembro
onde, e, isso mesmo, a resenha me provocava um
pouquinho, então pensei: “Ah, agora peço para ele”.
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Na segunda fala de Massimo, o verbo leggere é conjugado no tempo passato remoto
(lessi), enquanto pensare aparece no tempo passato prossimo (ho pensato). A co-ocorrência
desses tempos, como visto no capítulo 2, constitui marca da variedade toscana, uma vez que
os italianos do centro-sul da Itália preferem o primeiro tempo e os do norte empregam quase
exclusivamente o segundo. Todavia, devido ao desconhecimento da origem desses falantes, é
impossível assegurar se essa pode ou não ser considerada ocorrência marcada em diatopia.
No livro R! a ausência de indicações quanto à proveniência dos personagens também é
constante. De fato, não há nenhum falante declaradamente toscano e foi detectada apenas uma
construção linguística que seria possível atribuir a essa variedade. Trata-se, também aqui, da
co-ocorrência entre passato remoto e passato prossimo, presente na conversação entre dois
amigos, na qual Maria fala sobre a origem de sua família:
Dialogo 23 – R!2
Maria: Volevo farlo [ricostruire la storia degli
antenati] un paio d‟anni fa, appena finita la scuola,
ma poi ho cominciato a pensare al viaggio in Italia...
Sandro: E la famiglia di tua madre?
Maria: Il bisnonno, il padre di mio nonno era
italiano. Aveva vissuto fino all‟età di dieci anni in
Italia, in un paese vicino a Salerno, poi lasciò il suo
paese e arrivò in Argentina con tutta la sua famiglia
nel 1904.

Diálogo 23 – R!2
Maria: Queria fazer isso [reconstruir a história dos
antepassados] há uns dois anos, assim que terminei a
escola, mas depois comecei a pensar na viagem para
a Itália...
Sandro: E a família da tua mãe?
Maria: O bisavô, o pai do meu avô era italiano. Tinha
vivido até a idade de 10 anos na Itália, em uma
cidade perto de Salerno, depois deixou a sua cidade e
chegou à Argentina com toda a sua família em 1904.

As conjugações dos verbos lasciare e arrivare, no passato remoto, e do verbo
cominciare, no passato prossimo, marcam, assim como em LD, o uso em concordância com o
previsto pela norma standard: o primeiro tendo sido usado em referência a uma ação conclusa
no passado, sem levar em conta o seu desenvolvimento e as suas eventuais relações com o
presente, enquanto o passato prossimo é usado para expressar um fato concluído no passado,
mas que tem alguma relação com o presente (DARDANO e TRIFONE, 1997, p. 322). Nesse
caso específico, porém, o emprego dos dois tempos por um mesmo falante não parece ser
decorrente da variedade toscana, uma vez que Maria, a personagem que o produz, é
estrangeira e, desse modo, o uso desses dois tempos parece representar o ideal de produção
linguística de um estrangeiro a ser atingido pelos aprendizes de língua italiana, ou seja, o que
se espera que o bom falante estrangeiro saiba formular.
Voltando-nos agora para as atividades e explicações contidas nos livros, pudemos
constatar que não há no LD nenhum tipo de referência a essa variedade e que, tampouco, são
propostas aos aprendizes exercitações de produção ou recepção linguística nesse sentido.
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No manual R!, por outro lado, cita-se essa variedade em pelo menos quatro momentos,
nos quais aspectos da fonologia toscana são comparados àqueles da variedade centromeridional e setentrional. Como no trecho a seguir, encontrado na unidade 14 do segundo
volume do manual do professor:

[...] O segundo traço é com certeza o mais reconhecível e aquele mais conhecido,
trata-se da pronúncia aspirada de /p/, /t/ e /k/ intervocálicos (a chamada “gorgia
toscana”) [...] Também a característica sucessiva é típica do italiano toscano
especialmente a pronúncia /ʒ/ ao invés de /ʤ/ [...] Finalmente, se o considera
oportuno, pode dizer aos seus estudantes que enquanto até há algumas décadas a
pronúncia toscana equivalia à pronúncia italiana (exceto pela gorgia), hoje não é
mais assim. Aliás, a distância entre o italiano neo-standard e o toscano é cada vez
maior: assim o italiano falado na Toscana é considerado pelos outros falantes
italianos como um italiano marcado regionalmente, não particularmente
prestigioso (R!2: GP, p. 166).
[[...] Il secondo tratto è sicuramente il più riconoscibile e quello maggiormente
conosciuto, si tratta della pronuncia aspirata di /p/, /t/ e /k/ intervocalici
(cosiddetta “gorgia toscana”)[...] Anche la caratteristica successiva è tipica
dell‟italiano toscano specialmente la pronuncia /ʒ/ invece di /ʤ/ [...] Infine, se lo
ritiene opportuno, può dire ai suoi studenti che mentre fino ad alcuni decenni fa
la pronuncia toscana equivaleva alla pronuncia italiana (eccetto che per la
gorgia) oggi non è più così. Anzi, la distanza tra italiano neo-standard e toscano
è sempre maggiore: quindi l‟italiano parlato in Toscana è sentito dagli altri
parlanti italiani come un italiano marcato regionalmente, non particolarmente
prestigioso].

Esse trecho, que assim como os outros fala de aspectos da pronúncia, foi retirado do
guia do professor e permite comprovar que, ao menos nesse manual, o professor é instruído a
discutir com os alunos o lugar da pronúncia toscana no panorama do italiano como língua
nacional, orientando-os a esclarecer que essa variedade não é sentida como particularmente
prestigiosa e reafirmando a sua afinidade com as atuais pesquisas na área. Apontando, em
última análise para a inovação trazida por R! em abordar explicitamente importantes traços da
fonologia da língua italiana e os significados a eles atribuídos.

3.8 Resultados da variedade centro-meridional

A pesquisa sobre o italiano centro-meridional foi iniciada a partir da análise das
páginas dos manuais didáticos. Assim como identificado no caso dos italianos setentrional e
toscano, constatou-se que LD não apresenta a tendência a incluir em suas reflexões
metalinguísticas traços caracterizantes do grupo de variedades centro-meridionais, na medida
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em que trata apenas de dois desses aspectos: a prevalência do passato remoto e a origem
meridional da expressão “che... a fare”, usada em frases como “che vuoi parlare a fare?”
[para quê falar?], na qual a expressão aparece como sinônimo do pronome interrogativo
“perché” [por que].
Em contrapartida, no manual R! há, em 11 circunstâncias, referências explícitas a essa
variedade. Essas menções foram encontradas tanto no livro de classe (sete ocorrências) quanto
no livro do professor (quatro passagens), entretanto, normalmente, as indicações fornecidas
aos aprendizes não são retomadas no livro do professor e aquelas feitas ao professor não são
reiteradas no livro do aluno. No guia do professor é citada rapidamente a subvariedade
napolitana. No livro do aluno, fala-se da variedade siciliana, romana, campana e calabresa.
De modo mais específico, as elaborações dirigidas ao aprendiz dividem-se em dois
momentos: apresentação e atividade de reconhecimento da característica focalizada. O trecho
a seguir exemplifica essas etapas:

Camilleri é siciliano e os seus romances são ricos de palavras e construções que
recordam os dialetos meridionais. Leia novamente o texto e ligue as palavras
evidenciadas à sua tradução em italiano. (R!3: LA, p. 33)
[Camilleri è siciliano e i suoi romanzi sono ricchi di parole e costruzioni che
ricordano i dialetti meridionali. Leggi nuovamente il testo e abbina le parole
evidenziate alla loro traduzione in italiano]

Confirma-se assim que R! manifesta uma preocupação visível em orientar professor e
aprendizes para a recepção da língua italiana efetivamente falada. Por outro lado, parece que
ele restringe essa percepção a aspectos fonológicos deixando de lado quase inteiramente os
demais níveis de análise, de tal maneira que esse é um dos únicos momentos em que é
abordado o léxico específico30.
Além dessa etapa, foram procurados nos diálogos sete traços marcados diatopicamente
relativos às variedades centro-meridionais, faladas em: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia. Os resultados dessa busca se
encontram na tabela a seguir:

30

Além dessa citação, foram encontrados: uma alusão ao emprego do passato remoto (morfossintaxe), um
momento no qual se focaliza o vocabulário romano usado pelos jovens dessa área geográfica (léxico) e a
diferente frequência de uso entre stare e essere nessa área geográfica.
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Tabela 36: Resultados da variedade centro-meridional
LD1a

LD1b

LD2

%

R! 1

R! 2

R! 3

%

Inversão dos modos verbais no período 0/8
hipotético da possibilidade

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Prevalência do passato remoto

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Stare no lugar do essere

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Tenere no lugar de avere

0/8

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Voi como forma de cortesia no lugar de 0/8
Lei

0/9

0/18

0%

0/27

0/32

0/9

0%

Os números gerais resultantes da análise dos diálogos são baixos e não diferem de uma
série para outra. É evidente que essa é a variedade com o menor número de critérios inseridos
nos livros, já que nenhum dos seis fenômenos foi encontrado em nenhum momento.
No que concerne ao emprego do passato remoto, já se viu, quando se falou sobre o
italiano setentrional, que seu uso mais intenso na língua falada se dá na região sul da Itália,
sobretudo, na Sicília, onde é constantemente usado no lugar do passato prossimo, até mesmo
em situações que requereriam esse e não aquele, ou seja, quando o falante se refere a
acontecimentos com uma forte ligação com o presente da enunciação, como em: “arrivai un
quarto d‟ora fa” [cheguei há quinze minutos] (DARDANO e TRIFONE, 1997, p. 322).
Entretanto, nos diálogos, não se teve nenhuma ocorrência que apontasse para um uso
semelhante àquele que se faz nessa região.
O segundo desses fenômenos, a variação entre as variantes verbais „stare‟ e „essere‟, é
um traço diatópico do qual os falantes italianos parecem ter bastante consciência. Prova desse
conhecimento constitui o fato de usuários da língua italiana enviarem perguntas quanto a esse
uso ao site da Accademia della Crusca, já citada anteriormente, no qual há uma seção
denominada “verbi difficili”, que procura esclarecer o significado, o uso e a estrutura de
certas formas verbais, tidas como “difíceis”, “estranhas” ou “incomuns”. Em umas dessas
respostas, a Accademia posiciona-se quanto ao uso do verbo stare e os autores da resposta
afirmam:

O verbo stare é usado frequentemente no lugar do verbo essere, sobretudo, em
frases que expressam o comportamento ou o estado de ânimo de uma pessoa: “Stare
attento” [ficar atento], “Stare in ansia” [ficar ansioso], “Stare sulle spine” [ficar
agitado], ou em frases que contêm uma ordem ou exortação: “Sta‟ zitto” ´[fique
calado], “Sta‟ seduto” [fique sentado], ou em frases feitas: “Se le cose stanno così”
[Se as coisas estão assim]. Nesses casos o uso de stare no lugar de essere é legítimo
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e correto; em outros casos os dois verbos não são intercambiáveis: não se pode dizer
ou escrever “Sto nervoso” [estou nervoso], “Sta assente” [é ausente], “il lavoro sta
fatto bene” [o trabalho está bem feito]. O hábito de substituir stare e essere é de
origem meridional; por isso característica de acentuado regionalismo deve ser
evitada nos usos oficiais e formais. Em família e com os amigos, vocês podem
estar... mais relaxados.31
[Il verbo stare è usato spesso al posto del verbo essere, soprattutto in frasi che
esprimono il comportamento o lo stato d‟animo d‟una persona: „Stare attento‟,
„Stare in ansia‟, „Stare sulle spine‟, oppure in frasi che contengono un ordine o
un‟esortazione: „Sta‟ zitto!‟, „Sta‟ seduto‟, o in frasi fatte: „Se le cose stanno cosi‟.
In questi casi l‟uso di stare al posto di essere è legittimo e corretto; in altri casi i due
verbi non sono intercambiali: non si può dire o scrivere „Sto nervoso‟, „Sta assente‟,
„Il lavoro sta fatto bene‟. L'abitudine di sostituire stare e essere è di origine
meridionale; per questo carattere di accentuata regionalità va evitata negli usi
ufficiali e formali. In famiglia e con gli amici, invece, potete stare... più rilassati].
(os grifos estão presentes no original).

Quanto a essa escolha lexical, o livro R! esclarece aos aprendizes na terceira unidade
do terceiro volume do livro de classe:
Um outro traço bastante difundido nas falas meridionais é o uso de stare [estar] no lugar de essere [ser]. Em
algumas expressões o uso de stare no lugar do essere entrou no italiano standard: La tua amica mi sta
antipatica! Anche tu le stai sulle scatole! (R!3: LA, p. 33 )
[Un altro tratto abbastanza diffuso nelle parlate meridionali è l'uso di stare al posto di essere. In alcune
espressioni l'uso di stare al posto di essere è entrato nell'italiano standard: La tua amica mi sta antipatica!
Anche tu le stai sulle scatole!]

Dessa maneira, é possível dizer que R!, nesse caso, dá espaço para uma abordagem
não normativa da língua, na medida em que explicita aos aprendizes que há na língua
alternativas diferentes para expressar os mesmos significados, mas não explica mais
aprofundadamente em que tipo de frase o uso de stare é considerado meridional, tampouco
oferece exemplos relativos a ele, restringindo-se às exemplificações quanto aos modos de
dizer já incorporados ao standard e, portanto, não mais marcados diatopicamente.
Da mesma maneira, o emprego do verbo tenere em posições onde o italiano standard
preveria o verbo avere é bastante discutido em fóruns na internet conduzidos por falantes
nativos italianos ou por estudantes estrangeiros. Encontram-se sugestões baseadas,
principalmente, nas intuições de falantes nativos, os quais aconselham a aprendizes de italiano
as formas “ho fame” e “ho 40 anni”, em detrimento de “tengo fame”, “tengo 40 anni”, pois,

31

Disponível em: <http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domanderisposte/verbi-difficili>. Acesso em 20 nov. 2013.
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segundo tais usuários, essas são formas presentes somente nos dialetos ou no italiano falado
em Nápoles32.
Observando algumas definições do verbo tenere em enciclopédias e dicionários
italianos eletrônicos e impressos, notou-se que, em alguns deles (Dizionario italiano33, Il
Sabatini Coletti34), nem mesmo se faz referência à acepção do termo como sinônimo do verbo
avere. Em outros, como nos dicionários Garzanti linguistica35, Hoepli36 e Sapere37 faz-se
alusão a esse significado, mas as definições fornecidas são muito sintéticas, como a seguinte,
extraída da enciclopédia eletrônica Treccani: “O verbo tenere é usado no lugar de avere em
algumas expressões como tenere fame, tenere sonno, e assim por diante, sobretudo em alguns
italianos regionais” [Il verbo tenere è usato al posto di avere in alcune espressioni come
tenere fame, tenere sonno, e così via, soprattutto in alcuni italiani regionali] 38.
Com isso, sabe-se que tanto falantes comuns quanto especialistas na área reconhecem
a existência das duas variantes e que normalmente atribuem a variante tenere ao uso
meridional da língua italiana (ainda que não saibam exatamente onde essa variante é mais
frequentemente produzida). Contudo, fica evidente que ela não é considerada de prestígio,
tanto que, em um dos comentários presentes no fórum consultado, determina-se: “em italiano
não dialetal deve-se dizer „ho 40 anni‟” [in italiano non dialettale si deve dire “ho 40 anni”].
Igualmente reconhecidos pelos falantes italianos como traços do italiano centromeridional são: o emprego do alocutivo voi como forma de cortesia no lugar de Lei, como em
“Signora, potete firmare il documento?”, e a inversão dos modos no período hipotético da
possibilidade, como em “se lo potrei facessi un viaggio” no lugar de “se lo potessi, farei um
viaggio” [se pudesse, faria uma viagem].
Também quanto ao período hipotético, só que dessa vez da impossibilidade, no livro
de classe de LD2 (p. 169), explica-se: “No conto de Romagnoli é usada uma forma coloquial
para simplificar a forma hipotética que vocês já conhecem (se + trapassato congiuntivo +
condizionale passato)” [Nel racconto di Romagnoli viene usata uma forma colloquiale per

32
33
34
35
36
37
38

Fórum disponível em: <http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=23537. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://www.dizionario-italiani.it>. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/tenere.shtml>. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=tenere>. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/tenere.php>. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://www.sapere.it/sapere.html>. Acesso em 20 nov. 2013.
Disponível em: <http://www.treccani.it/enciclopedia/avere-o-tenere_(La_grammatica_italiana)/>. Acesso em
20 nov. 2013.
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semplificare la forma ipotetica che già conoscete (se + congiuntivo trapassato + condizionale
passato)]. No livro de exercícios da mesma unidade, retoma-se:

Na língua falada (e às vezes também naquela escrita), é frequente a simplificação
do período hipotético da impossibilidade através da substituição do congiuntivo
trapassato e do condizionale passato com o imperfetto indicativo. (LD2: LE, p.
170)
[Nella lingua parlata (e a volte anche in quella scritta), è frequente la
semplificazione del periodo ipotetico dell‟impossibilità attraverso la sostituzione
del congiuntivo trapassato e del condizionale passato con l‟imperfetto indicativo]

Nos excertos acima, esclarece-se que é possível encontrar a forma: “Se non lo
fermavano non cambiava niente”, em oposição ao standard: “Se non lo avessero fermato non
sarebbe cambiato niente”. Realmente, essa é uma simplificação característica do italiano
neo-standard (cf. capítulo 1 e 2) e, portanto, aceita por grande parte da comunidade
linguística italiana. Mas a presença dessa explicação faz com que surja o questionamento: por
que essa simplificação do período hipotético da impossibilidade é inserida e a inversão dos
modos no período hipotético da possibilidade não?
Para responder a esse questionamento, é importante evidenciar uma característica
comum a todos os critérios da variedade centro-meridional que foram desconsiderados na
formulação dos modelos de língua levados aos aprendizes: o desprestígio linguístico atribuído
a eles.
A hipótese aqui levantada é que quanto maior o preconceito linguístico conferido a
uma determinada forma, menos ela será abordada explicitamente como objeto de ensino na
sala de aula de língua estrangeira, pois será tida como “erro”. O que se confirma quando se
nota que a variedade centro-meridional, que é a variedade regional de menor prestígio da
língua italiana, não teve nenhum de seus fenômenos incluídos nos diálogos, preconceito esse
sobre o qual Sobrero e Miglietta (2007, p. 85) se detêm dizendo:
A variedade meridional é sem sombra de dúvidas aquela dotada de menor prestígio:
por causa do persistir – e aliás, de certa forma, do agravar-se – do preconceito antimeridional, no centro e no norte o acento meridional é associado muito
frequentemente à imagem de uma pessoa pouco culta, antipática: um operário ou um
vendedor ambulante, para alguns até mesmo um delinquente (Volkart Rey 1990) e o
falado é considerado “vulgar”, “inferior”, “estropiado”. A consideração negativa é
muito difundida também entre os próprios meridionais (o que não acontece nas
outras variedades).
[La varietà meridionale è senza ombra di dubbio quella dotata di minor prestigio: a
causa del persistere – e anzi, per certi versi, dell‟aggravarsi – del pregiudizio antimeridionale, al Centro e al Nord l‟accento meridionale viene associato molto spesso
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all‟immagine di una persona poco colta, antipatica: un operaio o un venditore
ambulante, per alcuni addirittura un delinquente (Volkart Rey 1990) e il parlato
viene considerato „volgare, „inferiore‟, „storpiato‟. La considerazione negativa è
molto diffusa anche tra gli stessi meridionali (cosa che non accade nelle altre
varietà)]

Chega-se à conclusão geral, então, que o livro R! tende a tratar explicitamente as
variedades centro-meridionais a partir de suas características fonológicas e a procurar
sensibilizar os aprendizes quanto à sua sonoridade. Por outro lado, não aborda com a mesma
força traços morfossintáticos e lexicais.
LD, por sua vez, silencia por completo as características dessa variedade de italiano
em suas explicações aos aprendizes e dirige apenas ao docente explicações, ainda assim não
muito aprofundadas, que abrangem sobretudo fenômenos periféricos, como a diversa
distribuição dos sufixos diminutivos nas regiões italianas e a expressão che... a fare.
A nosso ver, a quase total ausência de inserções implícitas e de instruções explícitas
quanto a fenômenos típicos do italiano centro-meridional pode estar relacionada ao ainda
grande preconceito atribuído a esses traços. Preconceito este que, segundo Bagno (2003),
nada mais é que um reflexo do preconceito que se tem no que diz respeito à situação
socioeconômica dos falantes dessa região, na medida em que dados estatísticos revelam que
ali se encontram os piores índices de escolarização e renda per capita do país, ratificando o
que Bagno, em A norma oculta (2003, p. 28), afirma:
A escala da crassidade é inversamente proporcional à escala do prestigio social:
quanto menos prestigiado socialmente é um indivíduo, quanto mais baixo ele estiver
na pirâmide das classes sociais, mais erros (e erros mais “crassos”) os membros das
classes privilegiadas encontram na língua dele.

Assim, se aos falantes do centro-sul é atribuído preconceito social, então, por
conseguinte, esse preconceito é transferido também para o seu modo de falar. Logo, sua
maneira de falar é julgada como errada, estropiada, fazendo com que as marcas às quais os
falantes oriundos das classes sociais atribuem maior estigma, sejam apagadas por completo
das gramáticas normativas, do ensino formal como um todo e, de modo mais específico, dos
dois livros didáticos aqui estudados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na introdução a esse trabalho, evidenciamos nosso objetivo geral de pesquisa:
investigar como os livros didáticos selecionados, LD e R!, oferecem oportunidades para que
os aprendizes desenvolvam competência sociolinguística em língua italiana. Tendo essa
pergunta central como cerne, formulamos outras três perguntas com as quais acreditávamos
poder responder à questão inicial. Para concluir o trabalho, retomaremos as perguntas
específicas formuladas e comentaremos com base nos resultados expostos no terceiro capítulo
as conclusões às quais chegamos.
A primeira de nossas perguntas foi: como e em que medida nos diálogos selecionados
podem ser identificados traços linguísticos das variedades que compõem a arquitetura do
italiano atual?
Para respondê-la, selecionamos 102 diálogos das duas séries e buscamos identificar a
presença/ausência de 67 fenômenos sociolinguísticos relativos às variedades: italiano falado,
italiano neo-standard, registros formal e informal, italiano falado por jovens, italiano popular,
variedade regional setentrional, variedade regional toscana e variedade regional centromeridional.
Nos diálogos de LD, constatamos que as características da variedade falada são
integradas aos modelos conversacionais apresentados aos aprendizes; todas as marcas foram
encontradas em vários diálogos, gerando frequências bastante altas. No livro didático R!, ao
contrário, essa tendência não se verificou e concluímos que, se não fosse pela presença de
hesitações, sinais discursivos e conectivos textuais simples, os seus diálogos seriam muito
próximos à variedade escrita.
No que diz respeito aos traços do neo-standard, do registro formal, do registro
informal e da variedade regional setentrional apenas pudemos verificar a tendência a
incorporar alguns aspectos particulares das variedades, não sendo possível afirmar que os
livros as desconsideram por completo, tampouco dizer que as trataram de forma adequada.
Observou-se que, no que diz respeito ao neo-standard, os traços contemplados por LD
não constituem as marcas mais estigmatizadas dessa variedade; evitam-se frases clivadas, uso
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do che polivalente, uso variável dos tempos verbais39, e afloram questo/quello no lugar de ciò,
ci no lugar de vi, entre outros.
Em R! os resultados mostraram uma ainda menor preocupação com a presença das
variedades linguísticas nos textos apresentados aos aprendizes: encontramos em um número
considerável de diálogos apenas o uso do ci no lugar do vi, detectado em 59% do corpus, e o
presente indicativo no lugar do futuro, em 34%. Todos os demais fenômenos foram
identificados em menos de 15% dos diálogos, o que mostra que R! praticamente elimina o
neo-standard do material a ser trabalhado no processo de ensino.
No que concerne aos registros, os autores de ambos os manuais insistem na diferença
entre a segunda e a terceira pessoa do singular (respectivamente, tu e Lei), mas omitem outros
fenômenos relativos à dimensão lexical, muito relevante para o aprendiz que deseja
compreender e produzir enunciados sem cometer “erros” que podem prejudicar, inclusive, sua
relação com o interlocutor.
Também traços que marcam a variedade setentrional estão em poucos diálogos, mas
vê-se que, comparando os seus resultados aos das demais variedades regionais, alguns de seus
fenômenos, como a adição de su e giù em certas formas verbais e os artigos definidos antes de
nomes próprios, foram incorporados mais de uma vez. Entretanto, parece-nos legítimo afirmar
que nem mesmo a variedade regional setentrional é trabalhada adequadamente nos diálogos.
Passando às variedades praticamente excluídas dos diálogos dos dois manuais, temos:
italiano falado por jovens, italiano popular, e as variedades regionais toscana e centromeridional.
Antes de tudo, é importante esclarecer que, quando dizemos que essas variedades
foram praticamente excluídas dos manuais, consideramos como baixos os percentuais entre
0% e 3%, para LD, e, para R!, entre 0% e 1,5%, o que quer dizer que o critério deve ter sido
encontrado em, no máximo, um diálogo em todo o manual.
Observando as variedades, notamos que elas apresentam um traço em comum: o
desprestígio. Os grupos que as produzem - adolescentes, italianos com baixa formação
escolar, falantes toscanos e centro-meridionais - não gozam de grande prestígio social e,
39

O único tempo verbal que é ensinado como variável é o presente em correlação com o futuro, referido nos
dois manuais como traço do italiano moderno, permitindo-nos afirmar que esse uso já foi completamente
absorvido pelo uso standard da língua, independentemente do grau de escolaridade ou do nível de
formalidade requerido pela situação.
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portanto, suas marcas são tidas pelos demais estratos sociais e, até mesmo por aqueles que as
produzem, como erros a serem evitados pelos “bons falantes” da língua.
Nessa perspectiva, o livro didático, que, como vimos no segundo capítulo, é o lugar do
modelo de perfeição linguística, não pode conter tais construções, pois ensiná-las significaria
levar os aprendizes a cometer “erros” na língua-alvo e, sendo assim, os fenômenos marcados
pejorativamente são desconsiderados nos diálogos e somente as variedades e os traços de
prestígio são inseridos como modelo fidedigno de língua italiana.
Com todo o exposto, conclui-se que, nos diálogos, não são oferecidos exemplos
suficientes para que os aprendizes entrem em contato com o italiano popular, a variedade dos
jovens, a variedade toscana e centro-meridional. Além disso, não se expõem os aprendizes aos
traços mais estigmatizados do neo-standard e a textos formais e informais que vão além da
simples distinção entre tu e Lei, demonstrando que os autores desses dois manuais não
oferecem implicitamente oportunidade para que os aprendizes entrem em contato com as
principais variedades da lingua italiana40.
A segunda pergunta de pesquisa foi enunciada da seguinte forma: Como e em que
medida no material de apoio dos livros didáticos os aprendizes são instruídos explicitamente
quanto às variedades sociolinguísticas?
Para procurarmos uma resposta a esse segundo questionamento, nos concentramos na
reunião de passagens dos livros do aluno e dos livros de exercícios que instruíssem
explicitamente os aprendizes quanto às variedades linguísticas. Os resultados dessa busca se
mostraram numericamente altos; encontramos em LD 48 e em R! 91 excertos que instruíam
os aprendizes quanto a variedades do italiano.
Em LD, as instruções oferecidas aos aprendizes não contemplam todas as dimensões,
pois não consideram a variedade neo-standard, o italiano falado por jovens, o italiano
popular, a variedade regional toscana e centro-meridional.
Quanto às características do italiano falado, LD instrui os aprendizes sobre o uso de
sinais discursivos e insere como traços do falado elementos que, de acordo com a bibliografia

40

Além das conclusões apresentadas, identificamos que o manual LD tende a respeitar a recomendação de
QECR no sentido de aumentar progressivamente o grau de complexidade do input oferecido ao aprendiz e de
incorporar traços do italiano atual principalmente nos diálogos dos últimos níveis. Já o manual R! apresenta
tendência oposta; as frequências mais altas não foram encontradas no último volume do livro, que pressupõe
um conhecimento da língua mais alto, mas sim no primeiro e no segundo volume.
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lida, relacionam-se mais estreitamente ao italiano neo-standard. Desse modo, acreditamos que
além de não ser inserida uma definição adequada desse conceito, não são tratados com a
devida profundidade elementos do italiano falado que poderiam ajudar o aprendiz a
compreender as diferenças entre essa variedade e a escrita.
Em relação às menções diafásicas, pudemos perceber que confirmam a tendência de
LD inserir implicitamente como traço do formal e informal apenas o emprego de Lei e tu. De
fato, do total de dezenove menções encontradas à dimensão diafásica, doze reiteravam o
comportamento morfológico de verbos conjugados na segunda e na terceira pessoa do
singular e nenhum dos trechos identificados focalizava a dimensão lexical, mostrando que os
autores restringem a apenas essa diferenciação toda a gama de possibilidades relacionadas à
adequação dos enunciados ao contexto situacional no qual os interlocutores se encontram.
Acerca da diafasia, encontramos exercícios formulados para promoverem a recepção e
também a produção de enunciados formais e informais, mas também nesses casos os autores
não ultrapassaram a questão do tu e Lei.
Finalmente, no que diz respeito aos excertos sobre as variedades diatópicas, fala-se
apenas da expansão do uso do passato prossimo em detrimento do passato remoto no norte do
país. Não se abordam as diferenças quanto ao sotaque dos falantes provenientes das diferentes
regiões e não são apresentados exercícios de recepção com falantes de diferentes áreas
geográficas.
Desse modo, vê-se que, embora o número de passagens tenha sido relativamente alto,
as variedades são tratadas muito superficialmente e não são oferecidos verdadeiros momentos
de reflexão e exercitação da recepção que promovam efetivamente uma sensibilização por
parte dos aprendizes.
No manual R! foram encontradas 97 ocorrências que faziam referência às variedades
estudadas. Nesse manual, diferentemente do visto no LD, quase todas as dimensões foram
abordadas e apenas não se identificou menção à variedade popular.
R! afirma que os aprendizes devem se esforçar para reproduzir aspectos típicos da
oralidade, explica a presença de conectivos simples em textos orais e o uso do sinal discursivo
beh, mas não amplia suas considerações para outros construtos que desempenham a mesma
função. Além disso, o livro aparentemente se equivoca ao situar fenômenos neo-standard na
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dimensão diamésica e não propõe atividades que chamem a atenção dos discentes para as
diferenças entre fala e escrita.
Sobre o neo-standard, o manual apenas faz referência a traços dessa variedade, mas
em nenhum momento a define para o aprendiz, ensina construtos não estigmatizados como os
demonstrativos questo/quello, o presente em substituição ao futuro, o passato prossimo em
lugar do passato remoto e exclui de suas explicitações fenômenos diastraticamente marcados.
O tratamento aos registros formal e informal, assim como em LD, resume-se à
oposição entre tu e Lei, sendo que exercícios para a prática dessas conjugações verbais
aparecem ao longo do primeiro volume do livro, mas são esquecidos nos demais volumes.
Além disso, são mencionados em forma de post-it os diferentes contextos de uso de
azzeccare/indovinare, recarsi/andare e sfigato. Acreditamos que essa seja uma importante
inovação trazida pelo livro, mas que poderia ser mais profícua se fosse identificada em mais
ocasiões e se fosse feita de modo a levar o aprendiz a refletir sobre a distinção entre
formalidade e informalidade, e que não somente lançasse ao aprendiz uma informação fora de
um contexto maior de discussão.
Quanto à variedade falada por jovens foi identificada uma única orientação dirigida
aos aprendizes, ela constituía, na realidade, um exercício no qual os alunos deviam identificar
em um texto quais eram as expressões usadas por jovens. Embora esse tipo de exercício
represente uma preocupação com relação a essa variedade, não foram precedentemente
apresentados aos aprendizes os traços que distinguem essa variedade e, então, esse exercício
foi formulado sem nenhum tipo de contextualização.
Finalmente, no que diz respeito às variedades diatópicas, pudemos perceber que há um
salto qualitativo com relação a LD, pois se nele não eram praticamente tratadas, no livro R!
todas as variedades são de certa forma consideradas, embora algumas sejam mais enfatizadas
que outras.
Nesse sentido, verificamos que se fala pouco da variedade toscana, focalizam-se
rapidamente os termos babbo e desinare. Um pouco mais tratadas são as variedades
setentrionais, sobre as quais se fala do intenso uso do passato prossimo e de traços
fonológicos da variedade. É de se notar a presença de atividades, voltadas para a recepção,
que colocam em evidência tais aspectos da pronúncia e que requerem do aprendiz atenção
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para que possam identificar corretamente a pronúncia específica de falantes provenientes de
diferentes áreas geográficas.
Ocorre algo parecido no caso das variedades centro-meridionais, aspectos da fonologia
são apresentados e focalizados em exercícios de compreensão auditiva, entretanto, embora o
número de passagens nas quais se fala dessa variedade seja alto - onze passagens foram
identificadas -, notamos que quase todas tocam os mesmos aspectos: o raddoppiamento
sintattico e a maior presença do passato remoto em detrimento do passato prossimo.
Acreditamos que seria de extrema importância ampliar essa discussão por meio da
apresentação de outras características, inclusive, lexicais, pois, como vimos no primeiro
capítulo, sabe-se que as variedades regionais são bastante marcadas por questões lexicais
(palavras-bandeira, geossinônimos), que são completamente excluídas dos dois manuais
considerados.
Desse modo, vemos que, no que tange à instrução explícita, os dois manuais
analisados evidenciam certa preocupação com relação às características da variedade falada,
do neo-standard e dos registros formal e informal. Contudo, restringem essas variedades a
poucos traços e acabam simplificando sobremaneira sua formatação.
Os dois manuais praticamente excluem de suas instruções dirigidas aos aprendizes o
italiano falado por jovens, o italiano popular, ambas variedades diastráticas e, portanto,
marcadas pelo preconceito linguístico.
Finalmente, revelam posições diferentes no que diz respeito ao tratamento das
variedades diatópicas: LD as exclui quase completamente, na medida em que fornece poucas
indicações e exemplos de língua falada que ultrapassem os limites da pronúncia do dito
“italiano standard”. Enquanto R! procura oferecer orientações quanto a todas elas, ainda que
essas indicações sejam bastante limitadas a questões de fonologia, e propõe atividades de
reconhecimento de diferentes pronúncias, propiciando, assim, maior reflexão por parte do
aprendiz e, portanto, maior sensibilidade à variação linguística no que tange à diatopia.
Passemos, agora, à nossa terceira pergunta de pesquisa: Como e em que medida os
professores são instruídos pelos autores dos livros didáticos a abordarem explicitamente as
variedades sociolinguísticas em sala de aula?
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Quanto às indicações fornecidas aos professores, pudemos evidenciar que em LD elas
se dão com maior frequência em direção às características da fala, pois identificamos que de
um total de dezessete citações a essa variedade, dez se dirigiam aos docentes.
No que se refere ao neo-standard, embora não seja fornecida uma definição desse
termo, o livro atualiza o professor, indicando-lhe que o imperfetto tem sido usado no lugar do
condizionale semplice em pedidos corteses e em frases hipotéticas, que alguns verbos
transitivos estão sendo usados como verbos pronominais (reflexivos ditos de “afeto”); e que o
passato prossimo tem substituído o passato remoto. Todavia, esses esclarecimentos são feitos
sem que a eles sejam adicionadas orientações para que os professores levem tais informações
à sala de aula.
R!, por sua vez, focaliza os registros linguísticos e o italiano centro-meridional. Os
fenômenos dos quais se fala são: a expansão de uso do passato prossimo e do presente
semplice em oposição, respectivamente, ao passato remoto e ao futuro semplice.
Relativo ao italiano formal e informal, fala-se do tu e do lei, mas também do voi de
cortesia, no lugar de loro. R!, além disso, dirige-se em vários momentos aos professores para
pedir-lhes que ajam de determinada maneira em sala de aula, por exemplo, orientam os
professores a prestar atenção ao registro linguístico usado pelos aprendizes e a intervir quando
acharem que eles estão sendo muito informais.
O mesmo se dá quando das orientações relativas ao italiano centro-meridional. De
forma geral, os autores explicam aos professores alguns fenômenos, como o raddoppiamento
sintattico, e depois sugerem que esse conceito seja retomado em sala de aula para que os
aprendizes tenham também conhecimento dessa forma.
Vê-se assim que no que diz respeito à instrução aos professores, o livro LD oferece
alguns direcionamentos, mas não orienta os professores a levar à sala de aula, enquanto no R!
identificou-se o oposto, principalmente, quanto tratava-se dos registros linguísticos e da
variedade regional centro-meridional.
Com base em todo o dito até aqui, pode-se concluir que os livros não tratam a língua a
partir de uma perspectiva que a assuma como homogênea, já que fazem referências explícitas
a outras variedades. No entanto, não inserem satisfatoriamente elementos que revelem toda a
sua heterogeneidade, indicando que muito ainda deve ser feito no sentido de que seja
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oferecido ao aprendiz input implícito e explícito que lhe permita desenvolver competência
sociolinguística.
Em nosso trabalho partimos de uma perspectiva voltada para a recepção de elementos
sociolinguisticamente marcados, pois acreditamos que “no que diz respeito ao italiano,
podemos dizer que compreendê-lo significa antes de tudo compreender que os italianos não
falam só italiano ou uma única variedade de italiano” [Per quel che riguarda l‟italiano,
possiamo dire che comprenderlo significa innanzitutto comprendere che gli italiani non
parlano solo l‟italiano, o un‟unica varietà di italiano] (TORQUATO, p. 153), em um estudo
futuro será interessante, então, verificar se a instrução implícita aliada àquela explícita, quanto
à configuração da língua italiana, propiciará, como pensamos, melhor desenvolvimento da
competência sociolinguística.
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ANEXO 1: DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE LINEA DIRETTA E RETE!

Linea Diretta 1a
Diálogo 1
Giancarlo: Buonasera, signora.
Signora: Ehi, Giancarlo, ciao. Come stai?
Giancarlo: Bene signora. E Lei come sta?
Signora: Eh, non c'è male grazie.
Giancarlo: Bene. Marcello?
Signora: Marcello è incucina.
Giancarlo: In cucina. Ah! Infatti sento un profumino.
Signora: Eh, sì... Marcello! È arrivato Giancarlo.
Marcello: Ciao, Giancarlo, tutto bene?
Giancarlo: Sì, bene. Tu stai bene sì?
Marcello: Sì, io sto bene. Senti, ti presento la mia amica Monica Gomes.
Giancarlo: Ciao.
Monica: Ciao, piacere.
Giancarlo: Piacere, io sono Giancarlo.
Marcello: Sentite, andare di là in salotto che la mamma ha già preparato un aperitivo. Così vi conoscete meglio.
Giancarlo: Sì, e tu cucini con più tranquillità.
Marcello: Sì.
Giancarlo: Bene. Dunque, scusa. Come ti chiami?
Monica: Monica.
Giancarlo: Sì, Monica. Ma di cognome?
Monica: Gomes.
Giancarlo: Eh, ma non sei italiana. Cosa sei, portoghese?
Monica: Sì, il cognome è portoghese ma io sono brasiliana.
Giancarlo: Ah, brasiliana. E di dove?
Monica: Di San Paolo.
Giancarlo: Ah, di San Paolo. Ma tu vivi in Brasile o in Italia?
Monica: Io vivo a San Paolo, in Brasile.
Giancarlo: Eh, ma parli benissimo l'italiano.
Monica: Eh sì, perché sono di origine italiana.
Giancarlo: Ah, ecco! E cosa fai adesso a Roma?
Monica: Sono qui per lavoro.
Giancarlo: Per lavoro. Che lavoro fai?
Monica: Sono giornalista.
Giancarlo: Ah, interessante.
Monica: E tu invece che cosa fai?
Giancarlo: Io sono insegnante, come Marcello.
Monica: Ah, anche tu.
Giancarlo: Sì, lavoro in un liceo, ma non qui a Roma.
Monica: E dove?
Giancarlo: Vicino a Roma. A Frascati.
Monica: Ah, ho capito!
Signora: Ehh... Ragazzi, prendete un aperitivo?
Monica: Sì, volentieri.
Giancarlo: Volentieri.
Signora: Lei, signorina, che cosa prende? Un Campari... un prosecco?
Monica: Un prosecco, grazie.
Signora: Bene... E tu?
Giancarlo: Io prendo un Campari... io invece prendo un Campari, sì.
Signora: Un Campari. Benissimo.... Un prosecco... un Campari...
Giancarlo: Lei, signora, beve con noi?
Signora: Sì, volentieri.
Giancarlo: Bene... Va bene, allora io.... facciamo un brindisi, no?
Signora: D'accordo.

172

Monica: Va bene.
Signora: Volentieri.
Tutti: Alla, salute!
Diálogo 2
Marco: Senti, io sono stanco e poi ho anche sete. Hai voglia di bere qualcosa?
Gabriella: Eh sì, sì. Io poi ho soprattutto voglia anche di sedermi.
Marco: Ecco, benissimo, guarda lì c'è il bar Aurora. Ci sono anche dei tavoli liberi. Ci sediamo lì.
Gabriella: No, no, no, aspetta. Aspetta . Il bar Aurora è caro da morire. Andiamo in quell'altro dai che non è così
caro
Marco: E va be', d'accordo.
Marco: Senta, scusi.
Cameriere: Buongiorno. Desiderano?
Gabriella: Eh, dunque, io vorrei un tè.
Cameriere: Lo vuole al latte o al limone?
Gabriella: Al limone.
Cameriere: E invece per Lei?
Marco: Guardi... un Bellini. E poi... magari mangiare qualcosa. Che spuntini avete?
Cameriere: Ma, guardi, abbiamo tramezzini, toast, poi pizzette, medaglioni, panini.
Marco: Un tramezzino, magari. I tramezzini come sono?
Cameriere: I soliti: tonno e pomodoro, mozzarella e spinaci...
Marco: Ah, ho capito, quelli standard. Un tramezzino mozzarella e funghi c'è?
Cameriere: Sì, c'è.
Marco: Va be', allora un tramezzino mozzarella e funghi e un Bellini.
Cameriere: Bene.
Marco: Insomma? Come stai?
Gabriella: Carino qui, no? Ti piace?
Marco: È carino, sì, sì, non c'è male? Però io preferisco il bar Aurora a dirti la verità. È un po' più caro... [ma più
elegante]
Gabriella: Mmm be', va be', ma io ci vengo spesso, sai, quando vengo a fare un po' di compere, in città, mi fermo
qui, mi siedo. Si sta bene dai.
Marco: Sì, ho visto che hanno anche una buona scelta mi sembra, poi...
Gabriella: Ma sì...
Cameriere: Allora, scusate se vi interrompo. A Lei il Bellini e il tramezzino e invece a Lei il tè al limone.
Gabriella: Il tè. Grazie.
Marco: Senti, paghiamo subito...
Gabriella: Cosa dici, paghiamo?
Marco: Eh sì, però faccio io, eh?
Gabriella: Ma dai! Sempre tu.
Marco: No, no, no. Lascia, lascia. Ehhh, quant'è, scusi?
Cameriere: Quattordici euro e venticinque.
Marco: Ecco qui. Tenga pure il resto.
Cameriere: Bene, grazie.
Marco: Grazie a Lei.
Gabriella: Senti, ma che cos'è questo Bellini?
Marco: Mah, il Bellini è un aperitivo a base di prosecco e succo di pesca.
Gabriella: Ah, ah.
Marco: Buono. Vuoi assaggiare?
Gabriella: Eh, sì, grazie.
Marco: Senta, potrebbe portare anche un portacenere?
Gabriella: Certo, subito... Ecco.
Marco: Allora, ti piace il Bellini?
Gabriella: Mmmm, non è male. È un po' alcolico però.
Marco: Eh, sì lo so, io però...
Gabriella: A quest'ora.
Marco: Eh, lo so. Infatti io per questo voglio mangiare qualcosa.
Gabriella: A proposito... Senti, ma che ore sono?
Marco: Eh, sono le undici e un quarto.
Gabriella: Ah! Oh, le undici e un quarto. Devo andare fra poco. A mezzogiorno ho un appuntamento con un
collega.
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Marco: A mezzogiorno... E dov'è l'appuntamento?
Gabriella: A Piazza Venezia.
Marco: E be', ma è qui dietro. Dai, c'è ancora tempo, no?
Gabriella: Ma sì, hai ragione.
Diálogo 3
Receptionist: Buongiorno.
Guerrini: Buongiorno. Senta, ho una camera prenotata. Mi chiamo Guerrini.
Receptionist: Guerrini?
Guerrini: Sì.
Receptionist: Attenda un momento. Sì, una stanza singola per quattro giorni..
Guerrini: Esattamente. Per quattro giorni.
Receptionist: Allora, Le do la chiave... Ecco la chiave... La stanza è la numero 45.
Guerrini: Benissimo. Oh senta, la stanza è silenziosa, vero?
Receptionist: Sì, sì, dà sul cortile interno.
Guerrini: Ah, ecco, bene!
Receptionist: Ha un documento, per favore?
Guerrini: Sì, ho la patente, va bene?
Receptionist: Sì, perfetto.
Guerrini: Bene. Senta, una cosa. Per il pranzo faccio ancora in tempo? Adesso che ore sono, scusi?
Receptionist: Sono le 11.25, quindi non c'è problema perché il pranzo è da mezzogiorno alle due.
Guerrini: Ho capito, va bene. Senta, quindi non devo prenotare?
Receptionist: No, no, no. Assolutamente.
Guerrini: Bene. E... sì, ancora una domanda. La cena a che ora è?
Receptionist: La cena?... Dunque... dalle 19.30 alle 21.30.
Guerrini: Benissimo. E la colazione?
Receptionist: Dalle 7.00 fino alle 9.00. Di mattina ovviamente.
Guerrini: Senta, eventualmente è possibile fare colazione in camera?
Receptionist: Certo, Lei telefona, ce lo dice e noi mandiamo su la colazione.
Guerrini: Benissimo, bene.
Receptionist: Sì, senta, oltre alla valigia ha altri bagagli?
Guerrini: No, no, ho soltanto questa valigia. Sì, però, una cosa: io ho la macchina parcheggiata qui davanti...
Receptionist: Sì.
Guerrini: … non so se dà fastidio...
Receptionist: No, no, non c'è problema. Comunque se vuole c'è anche il garage dell'albergo.
Guerrini: Beh, no, adesso sa sono un po' stanco, vorrei andare in camera. Comunque la macchina lì non
disturba?
Receptionist: No, no, non si preoccupi! Assolutamente!
Guerrini: Ho capito. Bene. Allora... l'ascensore dov'è?
Receptionist: Guardi, è lì, prego.
Guerrini: Benissimo, allora a più tardi.
Receptionist: Arrivederci.
Diálogo 4
Turista: Eh, signora?
Signora: Sì.
Turista: Permette una domanda?
Signora: Prego, dica.
Turista: Mi può dire dov'è Piazza Capo di Ferro?
Signora: Piazza Capo di Ferro. No, mi dispiace, non lo so perché non sono di qui. Ma guardi, lì c'è un vigile,
chieda a lui, lo sa senz'altro.
Turista: Ah, La ringrazio.
Signora: Prego, non c'è di che.
Turista: Buongiorno.
Turista: Buongiorno.
Turista: Eh, senta, scusi!
Vigile: Buongiorno, mi dica!
Turista: Buongiorno. Mi scusi, mi sa dire dov'è Piazza Capo di Ferro?
Vigile: Piazza Capo di Ferro. Sì, senta ma Lei è a piedi?
Turista: Sì, sono a piedi.
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Vigile: È a piedi. È un po' lontano. Comunque, guardi, c'è l'autobus, il 64 che passa qui vicino.
Turista: Dove?
Vigile: Guardi, lì c'è la fermata, vede? Accanto all‟edicola.
Turista: Ah, sì, sì. E dove devo scendere?
Vigile: Dunque deve scendere alla terza fermata. Lei conosce la strada?
Turista: Eh no.
Vigile: No. Allora guardi; Lei scende alla terza fermata e poi va un pochino avanti e sulla destra c'è una strada...
Turista: SÌ.
Vigile: Lei prende questa strada, la segue e arriva a una piazza, si chiama Campo de' Fiori...
Turista: Sì.
Vigile: … e la riconosce perché c‟è un mercato…
Turista: Mmmm...
Vigile: Va bene? Attraversa la piazza e arriva a una se seconda piazza, Piazza Farnese.
Turista: Sì.
Vigile: … è una bella piazza con un bel palazzo e due fontane. Va bene?
Turista: Sì.
Vigile: Lei arriva in fondo alla piazza, davanti al palazzo e a sinistra c'è una strada. Lei deve andare a Palazzo
Spada?
Turista: Eh sì, sì. Senta, sa se la Galleria è ancora aperta?
Vigile: Sì, beh penso di sì perché i musei chiudono all'una, adesso è mezzogiorno; comunque ecco: Lei prende
questa strada – va bene? - e arriva a Piazza Capo di Ferro, Palazzo Spada è lì, lo vede.
Turista: Sì, sì.
Vigile: Insomma, non c'è problema.
Turista:Allora...
Vigile: Sì, però un momentino, no, aspetti c'è un problema perché oggi è lunedì.
Turista: Eh, sì.
Vigile: È appunto il lunedì i musei sono chiusi.
Vigile: Oh, peccato!
Turista: Eh, mi dispiace. Comunque, guardi, è una bella zona, può andare lì lo stesso, ehh c‟è campo de‟ Fiori,
Paiiza Farnese, Via Giulia, Fa una passeggiata.
Turista: Va bene.
Vigile: Va bene?
Turista: La ringrazio molto.
Vigile: Di niente. Si figuri!
Turista: Buongiono.
Vigile: Arrivederci.
Dialogo 5
Amico: E, a proposito, ho saputo che hai fatto un bel viaggio. Insomma, sei stata ancora una volta in giro per
l'Italia, come al solito.
Maria: Sì, sì. Questa volta sono stata in Puglia.
Amico: Ah, e sei andata in macchina? Perché è un viaggio abbastanza lungo.
Maria: No, no, infatti, in macchina è troppo lungo. Ho preso l'aereo.
Amico: Ah be' e sei partita da Milano?
Maria: No, da Bologna. Perché ho trovato un volo per Bari a prezzo speciale.
Amico: Ah, quindi sei arrivata a Bari e poi lì avevi un'amica, tu, mi pare.
Maria: Sì, infatti. Chiara. Non so se tu la conosci.
Amico: No, mi pare di no.
Maria: Sì, è una mia amica...
Amico: Abita a Bari, però...
Maria: No, vicino a Bari. A circa 30 chilometri. E ci sono rimasta tre giorni.
Amico: E poi da lì hai proseguito, in pratica.
Maria: Sì, prima è arrivato Riccardo.
Amico: Ah, giusto con l'aereo anche lui.
Maria: Sì, anche lui con l'aereo; e poi abbiamo preso una macchina a noleggio.
Amico: Be' è il modo migliorre di spostarsi.
Maria: Sì, chiaro. E poi siamo stati in giro.
Amico: E dove siete stati di bello?
Maria: Mah, prima siamo andati alle Grotte di Castellana, le conosci?
Amico: No, ho visto delle foto. Non ci sono mai stato, però, insomma.
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Maria: Guarda, molto, molto belle. Vale... vale la pena, proprio. A me son piaciute tantissimo.
Amico: Poi da lì siete ripartiti poi in pratica.
Maria: Sì va be', lì abbiamo cercato un albergo, lì vicino e abbiamo passato, abbiamo passato una notte lì. Poi
siamo ripartiti il giorno dopo e naturalmente siamo andati a Alberobello.
Amico: Alberobello dove ci sono i trulli.
Maria: Infatti abbiamo visitato I trulli e abbiamo dormito in un trullo.
Amico: Avete affittato un trullo?
Maria: No, no. Abbiamo dormito nel trullo dello zio di Chiara, l'amica di Bari.
Amico: Ah be', perché costa un bel po', costa un occhio della testa, m'hanno detto affittare un trullo.
Maria: Eh, infatti. No, no. Noi siamo stati ospiti quindi non abbiamo pagato nulla.
Amico: Be', bene ho capito. Un'ottima occasione.
Maria: Sì, infatti.
Amico: E poi?
Maria: Poi siamo ripartiti e siamo andati in Basilicata, a Matera, non so se la conosci.
Amico: No, so... mi sa... ci sono passato una volta, ma non la conosco, no.
Maria: Sì, ecco, poi da lì siamo ritornati in Puglia e abbiamo visto, diciamo, i posti più famosi fra Bari e il
Gargano: Castel del Monte, Berletta, Trani...
Amico: E be' tutte tappe obbligate.
Maria: Sì, infatti, infatti.
Amico: E siete stati al mare alla fine quindi?
Maria: Sì, sì, sì... naturalmente siamo stati al Gargano perché volevamo fare una vacanza al mare.
Amico: Siete stati in albergo lì?
Maria: Eh, no, sai gli alberghi sono piuttosto cari al Gargano, quindi... noi avevamo prenotato un campeggio,
però c'era una grande confusione, sai quest'animazione, tanti bambini, e allora...
Amico: Eh sì, immagino.
Maria: Eh infatti, quindi abbiamo affittato un appartamentino, tanto lì non c'è problema a trovare qualcosa.
Amico: Poi siete stati al mare però avete fatto anche delle escursioni in macchina, immagino.
Maria: Sì, naturalmente. Siamo stati alla alla Foresta Umbra.
Amico: Ah bello!
Maria: Sì, è molto bella, veramente.
Amico: Sì, la conosco. E le Tremiti?
Maria: Alle Tremiti, sì, ci siamo stati in un giorno. Abbiamo fatto un'escursione di un giorno con l'aliscafo.
Amico: Eh, sì, perché si vedono in un giorno, in pratica le Tremiti, me l'hanno detto: fai il bagno, poi torni, no?
Maria: Infatti, infatti.
Amico: Poi alla fine, dopo questa settimana al Gargano, siete tornati a Milano?
Maria: Sì, siamo tornati a Milano, ma naturalmente il volo era per Bologna e poi, va be', in treno a Milano.
Amico: Ho capito, insomma bella vacanza.
Maria: Sì, guarda la Puglia mi è piaciuta tantissimo.
Amico: Me la consigli?
Maria: Sì, decisamente.
Diálogo 6
Cameriere: Buonasera, signori.
Lei: Buonasera
Carboni: Buona sera. Senta, ho un tavolo prenotato per due persone.
Cameriere: A che nome scusi?
Carboni: Carboni.
Cameriere: Ah, sì, sì. Ecco questo é il tavolo.
Carboni: Benissimo, va bene cosi?
Lei: Sì, sì perfetto.
Cameriere: Allora si accomodino.
Carboni: Grazie
Lei: Grazie.
Carboni: Dunque, vediamo un po'. Che cosa ci consiglia di primo?
Cameriere: Mah, abbiamo maccheroni alla siciliana, penne all'arrabbiata, risotto ai funghi ...
Lei: Senta, gli gnocchi li fate?
Cameriere: No, gli gnocchi li facciamo soltanto il giovedi, signora. Oggi ci sono le orecchiette alla pugliese.Sono
molto buone eh. Sono veramente la nostra specialità.
Lei: Ah, sì? Sono la vostra specialità?
Cameriere: Sì,sì, sì. Buonissime.
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Carboni: Sì, sì, guarda, anch'io le ho prese. Sono veramente molto buone.
Lei: Ah sì?
Carboni: Sì.
Lei: Va bene. Allora per me orecchiette alla pugliese, però mezza porzione, eh?
Cameriere: Allora per la signora mezza di orecchiette. E per Lei?
Carboni: Sì, io prendo... Anch'io prendo una vostra specialità: il risotto ai funghi.
Cameriere: Benissimo, risotto ai funghi allora. E di secondo?
Lei: Carne o pesce. Che dici?
Carboni: Ma io preferisco il pesce. Quindi pesce... Che pesce avete?
Cameriere: Mah, fresco o surgelato. Non so. Di fresco abbiamo per esempio la trota, il pesce spada, la sogliola...
Carboni: La sogliola benissimo. Allora una sogliola. La sogliola come la fate?
Cameriere: Panata o ai ferri. La preferisce panata o ai ferri?
Carboni: Facciamo ai ferri.
Cameriere: Benissimo.
Carboni: Sogliola ai ferri. Bene.
Cameriere: Una sogliola ai ferri. E la signora prende pesce?
Lei: No, no. Io vorrei della carne. Che c'è?
Cameriere: Mah, abbiamo scaloppine al marsala oppure al limone, fegato alla veneta, pollo alla diavola, pollo al
mattone.
Lei: Pollo al mattone, che cos'è questo pollo al mattone?
Cameriere: Ah, è buonissimo signora. È un pollo cotto al forno, però in una ciotola di terracotta. Prende un
sapore molto speciale, particolarissimo.
Lei: sì, sì. Va bene. Proviamo. Sì, prendo questo pollo al mattone.
Cameriere: Allora, pollo al mattone, e di contorno?
Carboni: Senta, quella insalatina di rucola la fate sempre?
Cameriere: Sì, sì, sì, la facciamo.
Carboni: Benissimo. Allora per me insalata di rucola.
Cameriere: E Lei signora?
Lei: Ma non lo so, io non vorrei l'insalata. Che cosa c'è di contorno?
Cameriere: Mah, fagiolini, patate al forno, spinaci al burro o al limone, peperonata...
Lei: Sì, sì, peperonata, perfetto. Va bene.
Cameriere: Va benissimo. E da bere?
Carboni: E da bere? Be' prendiamo del vino, no? Bianco o rosso?
Lei: Sì, sì, bianco.
Carboni: Bianco, bianco.
Cameriere: Ah be' c'è il Trebbiano allora. Come bianco: Trebbiano, Vernaccia, Orvieto, Pinot Grigio, Frascati,
Soave, Verdicchio.
Carboni: Lei ha detto il Trebbiano. Il Trebbiano è buono, sì?
Cameriere: Buonissimo, guardi.
Carboni: Benissimo, allora prendiamo il Trebbiano.
Lei: Sì e anche mezza minerale gasata per favore.
Cameriere: Allora: Trebbiano e mezza minerale, d'accordo.
Carboni: Benissimo, bene.
Diálogo 7
Giovanna: Pronto.
Roberto: Giovanna?
Giovanna: Chi parla?
Roberto: Sono Roberto.
Giovanna: Ah ciao! Dove sei?
Roberto: Eh senti, qui vicino, a pochi chilometri da casa vostra. Posso fare un salto da voi?
Giovanna: Certo, vieni, ti aspetto.
Roberto: Bene, allora fra un quarto d'ora arrivo. Ciao.
Giovanna: D'accordo. Ciao.
Giovanna: Ciao Roberto!
Roberto: Giovanna!
Giovanna: Ciao! Puntuale come sempre.
Roberto: Eh sì, puntualissimo come al solito.
Giovanna: Bravo, prendi un caffè?
Roberto: Sì, grazie volentieri.
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Giovanna: E vieni, vieni dai! Vieni.
Roberto: Ok. Bello qui. Carino.
Giovanna: Ti piace?
Roberto: Sì, Sí.
Giovanna: Bello eh? Senti, ti fermi a pranzo sì?
Roberto: Sì, però subito dopo devo andar via eh?
Giovanna: No!
Roberto: Sì, devo essere in città.
Giovanna: Come mai?
Roberto: Eh magari un'altra volta.
Giovanna: E va be', pazienza. Uh Bello, eh? Ti piace?
Roberto: Sì, veramente molto molto bello. Senti, ma sei sola? Non c'è nessuno?
Giovanna: No, no, ci sono tutti.
Roberto: E tuo marito dov'è?
Giovanna: È giù in garage, da due ore.
Roberto: Da due ore in garage?!
Giovanna: Sì, sta riparando la bicicletta.
Roberto: Mamma mia! E tuo figlio?
Giovanna: E mio figlio adesso sta dormendo. Oggi non si sente bene.
Roberto: Ah, ho capito. Comunque è veramente bellino qui...
Giovanna: Ti piace?
Roberto: … in mezzo alla campagna, calmo, tranquillo.
Giovanna: Piace anche a me.
Roberto: Certo. Però... non vi annoiate?
Giovanna: No, assolutamente. Anzi, ci riposiamo. Ci troviamo benissimo qui.
Roberto: Ho capito, ma cosa fate? Come passate la giornata?
Giovanna: Ma guarda, io personalmente per esempio mi alzo tardi la mattina e me la prendo comoda.
Roberto: E tuo marito?
Giovanna: No, lui si sveglia già alle sei.
Roberto: E fa jogging.
Giovanna: E fa jogging.
Roberto: Come sempre.
Giovanna: Come al solito, corre. E sì, niente, la mattina passa così
Roberto: E la mattina intanto passa così. E poi il pomeriggio cosa fate?
Giovanna: Il pomeriggio mi metto in giardino. Leggo. Adesso sto leggendo “Il nome della rosa”.
Roberto: Ah bello!
Giovanna: Bellissimo. Avvincente, guarda, quando prendi il libro in mano non lo lasci più.
Roberto: Senti, ma sai già chi è l'assassino?
Giovanna: No. Tu lo sai?
Roberto: Sì.
Giovanna: Non me lo dire!
Roberto: Non ti dico niente! [Non ti preoccupare, non ti dico niente]
Giovanna: Non mi dire niente! E così passa il pomeriggio.
Roberto: Passa il pomeriggio e poi arriva la sera.
Giovanna: Arriva la sera.
Roberto: Bello. La sera qualche volta guardiamo la televisione, andiamo al ristorante. Ma soprattutto ci godiamo
questa tranquillità assoluta, guarda. Dopo un anno di rumori e di attività un po' di riposo ci vuole. Specialmente
adesso poi...
Roberto: Perché adesso...
Giovanna: Ah già, forse tu ancora non lo sai. Aspetto un bambino.
Roberto: Ah! Auguri allora!
Giovanna: Grazie!
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Diálogo 8
Marta: Ciao, Roberto.
Roberto: Ciao, Marta.
Marta: Come stai?
Roberto: Bene e tu?
Marta: Ah, non c'è male.
Ho saputo che sei stato in Francia
Roberto: Sì, sono stato in Francia per un mese.
Marta: Ah, accidenti bello.
Roberto: Sì, sì, molto bello.
Marta: Che cosa hai fatto lì?
Roberto: Ho fatto un corso di francese.
Marta: Ah sì?
Roberto: Sì, sì, veramente un bel corso.
Marta: Era organizzato bene?
Roberto: Molto bene, era a Montpellier, sai ,nel sud della Francia, ed era veramente organizzato bene. C'erano le
lezioni tutte le mattine.
Marta: Mm mm...
Roberto: Poi c'era una pausa per il pranzo. Poi si andava ancora ai corsi. E poi il pomeriggio, la sera si era liberi,
e si andava, sai, in paese o si restava lì all'università. Veramente ben organizzato, ben fatto.
Marta: E si mangiava bene?
Roberto: Si mangiava bene. Almeno io ho sempre mangiato bene. Poi, sai c'è, naturalmente, chi trova il pelo
nell'uovo ... ma io devo dire che sono soddisfatto, anche della cucina, poi la Francia sai, in Francia si mangia
bene.
Marta: Certo. Sì. E abitavi lì? Dove abitavi esattamente?
Roberto: Esattamente abitavo lì, abitavo lì al campus. Ogni studente aveva la sua camera, una bella camera
luminosa, con un letto, un tavolo, degli scaffali. Sì, anche da quel punto di vista, tutto tutto bene.
Marta: Sei stato bene...
Roberto: Sì, sì.
Marta: Hai conosciuto persone lì?
Roberto: Ho conosciuto persone, naturalmente molti studenti di differenti nazionalità, sai, tedeschi, spagnoli,
americani, inglesi...
Marta: E hai conosciuto anche francesi?
Roberto: E no, francesi no, perché naturalmente era in agosto. I francesi erano in vacanza, e poi c'erano poche
occasioni per conoscere francesi. Più che altro, sì, ho conosciuto naturalmente studenti come me.
Marta: Mm... Quindi durante la settimana studiavi, e la fine settimana che facevi?
Roberto: Eh, anche lì era organizzato molto bene, perché si partiva sempre con dei pullman il sabato o la
domenica, a volte anche il sabato e la domenica, e si andava nei posti vicino a Montpellier che son posti molto
belli.
Marta: Interessante...
Roberto: Sì, sì, si andava anche al mare. Abbiamo visto molti, molti paesi, carini, interessanti. Eh, per esempio
una volta siamo stati anche a Nizza.
Marta: Ah sì?
Roberto: Sì, sì.
Marta: E siete stati nei musei?
Roberto: Come no? Abbiamo visto Chagall. Veramente devo dire tutto, tutto molto bello.
Marta: Eh immagino. E così hai imparato il francese.
Roberto: Be' no, io conoscevo già il francese.
Marta: Ah! Lo parlavi già?
Roberto: E be' certo, perché io... non lo sapevi? Io ho studiato francese all'università.
Marta: Ah, non lo sapevo.
Roberto: Mi sono laureato in francese.
Marta: Ah... Ah, non lo sapevo proprio.
Roberto: E quindi, sì è stato un modo di rinfrescarlo, diciamo.
Marta: Certo. Ma una bella vacanza.
Roberto: Certo, ho rinfrescato il mio italiano e al tempo stesso mi sono divertito.
Marta: Bene, sono contenta.
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Linea Diretta 1b
Diálogo 1
Lucia: Pronto.
Alberto: Pronto. Ciao Lucia, sono Alberto.
Lucia: Ehi, Alberto, è tanto tempo che non ci sentiamo.
Alberto: Sì, in effetti è tanto.
Lucia: Come stai?
Alberto: Bene, bene. Mi sa che l'ultima volta ci siamo visti al compleanno di Francesco, mi pare.
Lucia: Infatti, infatti, sì.
Alberto: Senti, Lucia, io volevo invitarti domani perché ho due biglietti per andare a vedere il Rugantino al
Sistina.
Lucia: Ah, ah!
Alberto: Volevo andarci con Riccardo, solo che Riccardo si è ammalato...
Lucia: Ah...
Alberto: … purtroppo si è preso una brutta influenza...
Lucia: Ah, mi dispiace.
Alberto: Eh sì, lo so.
Lucia: … quindi non può venire...
Alberto: … non può venire. Quindi ho pensato a te perché so che a te piace il teatro, la commedia musicale. ….
Non puoi vero...
Lucia: Eh, sì, è vero. Però purtroppo domani non posso.
Alberto: Eh, lo immaginavo.
Lucia: Mi dispiace, niente, ho inviato degli amici a casa mia, domani sera, a cena e quindi...
Alberto: Peccato! Ci sarei andato volentieri.
Lucia: Mi dispiace, aspetta, però, prova a chiamare Marcella...
Alberto: Marcella... in effetti...
Lucia: A Marcella piace pure il teatro, eh?
Alberto: Sì infatti me l'aveva detto. Solo che Marcella l'ho chiamata l'ultima settimana per altri motivi. Ho
provato un sacco di volte e non l'ho mai trovata a casa...
Lucia: Sì, infatti è in viaggio...
Alberto: (sì lei viaggia per lavoro...)
Lucia: … però il sabato in genere è a casa.
Alberto: Ah, e però io dovrei sentirla oggi.
Lucia: Beh, ma prova sul cellulare.
Alberto: Eh, ma non ce l'ho il numero del cellulare.
Lucia: Eh, te lo do io.
Alberto: Tu ce l'hai?
Lucia: Sì. Un attimo. Aspetta.
Alberto: Benissimo. Grazie.
Lucia: Aspetta... Dunque... La mia agendina... Eccola.
Alberto: (Il cellulare, non so perché non avevo pensato al cellulare...) Allora, dimmi.
Lucia: Marcella... Sì... Hai da scrivere?
Alberto: Sì.
Lucia: Sì 348.
Alberto: 348.
Lucia: Sì... 98
Alberto: 98
Lucia: 65
Alberto: 65
Lucia: 34
Alberto: 34
Lucia: 09
Alberto: 09. Ok, d'accordo.
Lucia: Bene.
Alberto: Ti ringrazio. Allora adesso chiamo Marcella...
Lucia: e di che?
Alberto: … Speriamo che lei abbia tempo e voglia. Spero che abbia voglia soprattutto. Va be' ti ringrazio
comunque.
Lucia: Prego.
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Alberto: Ciao. Ciao.
Lucia: Ciao.
Diálogo 1a
Marcella: Pronto.
Alberto: Ciao Marcella, sono Alberto.
Marcella: Eh, Alberto, ciao. Finalmente ti fai sentire!
Alberto: Eh, lo so ma ho provato tante volte. Ma ti sento lontana... Sei in viaggio?
Marcella: Eh, sì, sì.
Alberto: … sento rumore.
Marcella: Sì, sì sono in treno difatti.
Alberto: Ah, in treno.
Marcella: Sì, sì, sto andando... sto andando a Parma.
Alberto: Ah, ma poi torni a Roma?
Marcella: Eh, beh, sì, certo.
Alberto: E domani sei a Roma?
Marcella: Sì, sì certo. Domani sono a Roma.
Alberto: Ah, benissimo, senti, ti spiego. Non ti voglio tenere troppo al telefono.
Marcella: Eh, dimmi.
Alberto: È successo questo: Lucia mi ha dato il tuo numero, l'ho invitata domani per andare a vedere Rugantino
al Sistina, però m'ha detto che ha una cena.
Marcella: Bello il Rugantino...
Alberto: Come?
Marcella: Bello...
Alberto: Sì, infatti bellissimo... Però lei m'ha detto che ha una cena, gente a casa e quindi non può venire. Allora
mi ha detto di chiamare te. Perché... cioè era successo questo: io ho comprato due biglietti per andarlo... per
andarci con Riccardo, Riccardo sì è ammalato, e niente ho chiamato Lucia e Lucia mi ha detto di chiamare te,
perché a te piace il teatro, mi ricordo, no?
Marcella: Sì, certo, certo... poi Rugantino...
Alberto: Se hai voglia, ma hai voglia, hai tempo?
Marcella: Eh, dunque, voglia sì, però c'è un problema, perché domani pomeriggio ho un battesimo.
Alberto: Accidenti!
Marcella: Eh sì, è il figlio di mia cugina...
Alberto: Devi andarci per forza?
Marcella: Eh sì, è il figlio di mia cugina, ti prego, le ho promesso di andarci, ho comprato già il regalo...
Alberto: È domani pomeriggio?
Marcella: Sì è domani pomeriggio sì.
Alberto: Va beh. Ma Rugantino è la sera, al Sistina.
Marcella: Sì, però il battesimo è alle quattro, dai, poi si va al rinfresco.
Alberto: E che? Cinque ore! Dai!
Marcella: Ma a che ora è lo spettacolo.
Alberto: Alle nove.
Marcella: Beh, insomma, se è alle nove potrei anche farcela...
Alberto: E dai, su, il battesimo mica dura tanto... no?
Marcella: Ma sì, dai, dai, sì, fra l'altro a me non va di stare tutto il tempo lì la sera.
Alberto: Oh! Benissimo. Una meraviglia. E allora dai! Ci vediamo direttamente al Sistina?
Marcella: Al Sistina? Sì? Davanti al Sistina?
Alberto: Eh, sì, direi. Ci vediamo lì...
Marcella: Quanto?
Alberto: Un quarto d'ora prima.
Marcella: Un quarto d'ora prima?
Alberto: Nove meno un quarto. Lo spettacolo comincia alle nove...
Marcella: Va bene, va bene. Senti, d'accordo. E per il biglietto quanto ti devo?
Alberto: No, no, ma stai scherzando? No, lascia stare, ti invito io.
Marcella: Ma dai!
Alberto: No, ma sei tu che fai un favore a me, così non ci vado da solo. Va benissimo. Va bene così.
Marcella: Beh, ti ringrazio. Guarda, veramente...
Alberto: Oh, sono proprio contento.
Marcella: Poi fra l'altro avevo letto una recensione sul giornale...
Alberto: Sì, sì, sì, guarda, la critica ne parla benissimo, una nuova messa in scena, bravi attori.
Marcella: Bene. Son proprio contenta.
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Alberto: Benissimo. Allora ci vediamo domani.
Marcella: Ti ringrazio.
Alberto: Ciao.
Marcella: Ciao, grazie.
Alberto: Ciao, ciao.
Diálogo 2
Commessa: Buongiorno.
Cliente: Buongiorno. Senta, vorrei vedere quei pantaloni grigi in vetrina.
Commessa: Quelli grigi. Che taglia porta?
Cliente: La 48.
Commessa: Sì, aspetti un momento. No, mi dispiace, la 48 in questo colore non ce l'ho.
Cliente: Non ce l'ha.
Commessa: Mi dispiace.
Cliente: E che colore c'è di quel modello, con quel taglio?
Commessa: Mah, ne abbiamo diversi: li abbiamo neri, blu, verdi... quali preferisce?
Cliente: Me li fa vedere blu, per favore?
Commessa: Sì, ha detto la...
Cliente: 48.
Commessa: 48 sì.
Commessa: Ecco.
Cliente: Bene. Allora se mi dice dove sono i camerini, li provo...
Commessa: Guardi, sono lì in fondo a sinistra.
Cliente: Benissimo.
Commessa: Sì, si accomodi.
Cliente: Grazie.
Commessa: Come vanno?
Cliente: Sì, vanno bene, va bene, la 48 è la mia taglia, sono un po' lunghi però.
Commessa: Sì, ma per questo non c'è problema, glieli possiamo accorciare noi.
Cliente: Sì.
Commessa: Sì, sì non c'è assolutamente problema.
Cliente: Va bene, d'accordo. Sì, senta... ho dimenticato... il prezzo... Quanto vengono?
Commessa: Questi vengono 145 euro.
Cliente: Ah!!
Commessa: E sì, però guardi, la qualità è veramente ottima. Sono morbidi...
Cliente: Sì la qualità è buona però il prezzo è alto.
Commessa: Eh sì, d'altra parte... Senta se vuole le prendo subito le misure.
Cliente: Ecco, sì, sì.
Commessa: Ecco.
Cliente: Va bene.
Commessa: Un momento... ecco, guardi, Le va bene così?
Cliente: Sì così vanno bene.
Commessa: Va bene?
Cliente: Sì così vanno bene.
Commessa: Ecco, adesso io li fisso... sì... ecco...
Cliente: Bene, d'accordo.
Commessa: Sì.
Cliente: Sì, bene, allora ecco i pantaloni. D'accordo.
Commessa: Ecco. Grazie.
Cliente: Quando posso passare a ritirarli?
Commessa: Mah, direi fra due giorni senz'altro sono pronti.
Cliente: Fra due giorni. Va bene. Senta, un'altra cosa: vorrei vedere anche un pullover, però non è per me, è per
mio padre che è un pochino più abbondante di me...
Commessa: Sì, quindi una taglia un po' più grande...
Cliente: Sì, ho visto lì avete dei pullover...
Commessa: Sì, sì...
…...
Cliente: Ecco c'è quello, cos'è, sono con il collo a V?
Commessa: Sì sono col collo a V ehh.. oppure a girocollo. Come li preferisce?
Cliente: No, no, con il collo a V.
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Commessa: Con il collo a V. E in che colore lo vuole?
Cliente: Baaah, c'è un antracite, c'è in grigio...?
Commessa: Sì c'è il grigio scuro, poi c'è anche un grigio chiaro, ci sono altri colori, c'è il blu, c'è il verde.
Cliente: No, no, il grigio, il grigio va bene. C'è la 52 di quel grigio scuro?
Commessa: Aspetti che guardo, eh? E no, mi dispiace.
Cliente: La 52 in che colori c'è?
Commessa: C'è un bordeaux; un marrone e il verde.
Cliente: No, quel bordeaux, quel bordeaux è una bella tinta.
Commessa: È una bella tinta eh, sì.
Cliente: Va bene. D'accordo. Quanto vengono questi?
Commessa: Questo viene 135 euro.
Cliente: Ah, va bene.
Commessa: Sì anche questo è pura lana...
Cliente: Va bene, d'accordo, allora prendo sia i pantaloni che il pullover. Va bene, d'accordo.
Commesssa: Senta, se ci sono problemi per la taglia, se dovesse essere...
Cliente: Si può cambiare...
Commessa: Sì senz'altro, se conserva lo scontrino non ci sono problemi.
Cliente: Va bene, allora il pullover lo prendo subito, poi per i pantaloni passo dopodomani, ecco.
Commessa: Sì, va bene. La ringrazio.
Cliente: Va bene. Prego. Vado alla cassa allora.
Commessa: Arrivederci.
Cliente: Arrivederci.
Diálogo 3
Claudio: Oh, eccomi qui!
Marzia: Eh Claudio, quanto tempo ci hai messo!
Claudio: Eh... c'è traffico lo sai.
Marzia: Sì, sì, le solite scuse.
Claudio: Ma no, c'è traffico davvero.
Marzia: Eh, ti conosco!
Claudio: E va bene, d'accordo. Senti, è già arrivato qualcuno?
Marzia: No, sei il primo.
Claudio: Oh benissimo. Senti, mi dai una mano a scaricare la macchina?
Marzia: Volentieri, poi mi aiuti ad apparecchiare la tavola, però.
Claudio: Certo, va bene. Eh bene.
Marzia: Bene... Senti, hai portato tutto?
Claudio: Tutto. Questa volta non ho dimenticato niente.
Marzia: Devo crederci?
Claudio: Ma sì, naturalmente.
Marzia: Hai portato la chitarra?
Claudio: La chitarra l'ho portata.
Marzia: E i dischi li hai portati?
Claudio: I dischi li ho portati.
Marzia: Le carte le hai portate?
Claudio: E le carte le ho portate. Ho portato tutto.
Marzia: Va be'. Senti allora aspetta che spengo il gas e poi ti aiuto.
….
Claudio: Mm... che stai preparando?
Marzia: Eh, guarda, io ho fatto lo zampone.
Claudio: Mm...
Marzia: E ho preparato anche il cotechino: già è quasi pronto.
Claudio: Con le lenticchie.
Marzia: Con la lenticchia.
Claudio: E Daniela dovrebbe portare il capitone.
Marzia: Benissimo.
Claudio: Senti, per il cotechino con le lenticchie il vino rosso ce l'hai?
Marzia: Come no! Io adoro il vino rosso. Ho la cantina piena.
Claudio: Benissimo. Io ho portato lo spumante.
Marzia: Quante bottiglie ne hai portate?
Claudio: Quanti siamo?
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Marzia: Mah, una quindicina.
Claudio: Benissimo, ne ho portate dieci. E...
Marzia: Dieci?
Claudio: Ma sì, dai! Per quindici persone dieci bottiglie bastano.
Marzia: Mm, speriamo.
Claudio: Ma sì, sì, sì. Senti, che programma c'è per questa sera?
Marzia: Eh dunque, quando siamo tutti qui, quando gli ospiti sono arrivati, ci sarà un aperitivo, e poi c'è il
cenone.
Claudio: Bene.
Marzia: E poi giochiamo a tombola.
Claudio: Oh Dio!
Marzia: L'hai dimenticata!
Claudio: Accidenti a me!
Marzia: Hai dimenticato la tombola!
Claudio: L'ho anche scritto!
Marzia: E io t'ho anche telefonato stamattina!
Claudio: Come facciamo?
Marzia: Dai, fai un salto in paese! Fai un salto in paese!
Claudio: Ma dai, il paese è lontano. Senti, ma c'è proprio bisogno che giochiamo a tombola stasera?
Marzia: Ma dai, il primo dell'anno la tombola ci vuole...! Dai! Fai un salto in paese!
Claudio: Ma il paese è lontano, dai!
Marzia: Sono le sette, guarda, se ti sbrighi ce la facciamo.
Claudio: Con la macchina.
Marzia: Con la macchina. Dai, fai in fretta, dai! Sbrigati!
Claudio: D'accordo. Senti, allora visto che vado in paese, ti occorre qualcosa?
Marzia: No. Eh aspetta, sì. Porta un paio di pacchetti di Marlboro. E un po' di cerini.
Claudio: Va bene d'accordo, allora a più tardi.
Marzia: Eh sì, sbrigati però!
Claudio: Eh sì, sì, sì, sta' tranquilla. Sì.
Diálogo 4
Cliente: Buongiorno, senta, io vorrei alcune informazioni.
Addetto: Mi dica.
Cliente: Volevo andare a Lipari, nelle isole Eolie.
Addetto: Sì, va bene.
Cliente: E volevo sapere da Roma qual è l'imbarco più vicino.
Addetto: Da Roma è Napoli.
Cliente: Sì, va bene. E il viaggio quanto dura, scusi?
Addetto: Beh, dunque, da Napoli a Lipari ci vogliono... circa 12 ore.
Cliente: 12 ore. E le partenze a che ora sono?
Addetto: Dunque, le partenze sono la sera sempre alle 21 sempre e tre volte a settimana.
Cliente: Quindi partendo la sera mi occorre anche la, la cabina.
Addetto: È beh, sì. C'è anche la poltrona, se vuole.
Cliente: No, no, è meglio la cabina.
Addetto: E beh, certo.
Cliente: Senta, io volevo portar la macchina... è possibile?So che ci sono delle isole in cui il traffico privato è
vietato, mi sembra.
Addetto: Sì, ma in questo periodo no, in questo periodo la può portare, perché non è consentito soltanto nei mesi
di luglio e di agosto, ai turisti.
Cliente: Ho capito.
Addetto: I residenti possono, naturalmente. Sì, naturalmente a Lipari conviene portare la macchina. Perché su
un'isola più piccola non serve, ma a Lipari, che, insomma, è relativamente grande, sì, direi di sì. Insomma.
Cliente: Va bene.
Addetto: Poi come vuole Lei.
Cliente: Allora sì, mi dice quanto costa? … Io vorrei due posti...
Addetto: Due posti in cabina...
Cliente: … più il posto macchina.
Addetto: Più il posto macchina... Dunque, allora i due posti... dunque la cabina per due persone viene in tutto
115 euro, sì, e la macchina viene... il posto macchina viene 95 euro. Quindi in tutto sono 210 euro, si
esattamente.
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Cliente: Solo andata.
Addetto: Soltanto l'andata, sì.
Cliente: No, stavo soltanto riflettendo se poi... Lipari è abbastanza grande...
Addetto: Sì.
Cliente: … ma suppongo che affittino – no? - forse macchine, motorini...
Addetto: Sì, certo.
Cliente: … forse ci sono anche dei mezzi pubblici...
Addetto: … ci sono anche dei piccoli mezzi pubblici, sì, sì, certo.
Cliente: Mmmm... Sì, non è che abbia intenzione di girare molto per l'isola, quindi pensavo, non so, di andare a
Napoli col treno.
Addetto: Sì, se vuole, sì, certo.
Cliente: Perché volendo lasciare la macchina a Napoli, dovrei lasciarla in un garage privato che costa...
Addetto: E beh, sì, certo...
Cliente: A questo punto preferisco prendere il treno.
Addetto: Sì, sì, certo.
Cliente: Ma sì. Senta, e i collegamenti con Napoli?
Addetto: Sì, dunque ci sono praticamente treni in continuazione, per arrivare a Napoli ci vogliono circa due ore,
quindi basta partire, se Lei vuole un po' di respiro, con un certo anticipo. C'è un Eurostar che parte alle 17.10 e
arriva alle 19.06 altrimenti c'è un diretto che parte alle 17.16 e arriva alle 19.54.
Cliente: Sì. E suppongo che la stazione non sia così lontana dal porto...
Addetto: No, no, può prendere un taxi. Se non ha molto bagaglio al limite può andarci anche a piedi, insomma.
Cliente: Senta, e poi andando senza macchina l'imbarco è immediato.
Addetto: Certo, non ci sono tempi di attesa. Sì.
Cliente: Sì penso sia la cosa migliore. Il biglietto in treno quanto viene?
Addetto: Beh... dipende dal treno. Con il treno diretto il biglietto costa circa 10 euro e con l'Eurostar invece circa
17 euro, compresa la prenotazione.
Cliente: In seconda classe.
Addetto: Sì, in seconda classe e solo andata, eh?
Cliente: Sì, ma prenderei l'Eurostar che ci mette di meno.
Addetto: Eh, sì. Allora vuole prenotare?
Cliente: No, non subito. Guardi, non c'è urgenza perché io partirei fra tre settimane.
Addetto: Beh, sì, in effetti in questo periodo non c'è... non è un problema trovare posto... insomma.
Cliente: Senta, allora facciamo così: ci penso oggi e poi domani telefono... È possibile prenotare per telefono o
devo venire qua?
Addetto: Beh, Lei mi può dare un colpo di telefono e poi magari, non so, entro un paio di giorni passa e così
regoliamo tutto, insomma.
Cliente: Ho capito. Ah, senta, ha anche qualche depliant di alberghi o di case private a Lipari?
Addetto: No, guardi, depliant non ne ho, però noi abbiamo alberghi convenzionati in tutte le categorie. Se invece
preferisce una cosa privata allora bisogna che direttamente sul posto la cerca... non è difficile insomma.
Cliente: Va bene, va bene... Va bene, allora ci penso e mi farò sentire nei prossimi giorni.
Addetto: Va bene. D'accordo.
Cliente: La ringrazio.
Addetto: Si figuri! Arrivederci!
Diálogo 5
Impiegato: È permesso?
Capo: Si accomodi, dottor Fumagalli.
Impiegato: Buongiorno, Signora Turrini.
Capo: Buongiorno. Allora, mi dica. Ha avuto i colloqui di lavoro oggi?
Impiegato: Sì, ho avuto i colloqui e si sono presentate diverse persone e fra queste, due particolarmente
interessanti.
Capo: E cioè?
Impiegato: E cioè un giovane di ventotto anni, Paolo Janini, e una ragazza di ventisei anni.
Capo: Bene, allora sentiamo un po' cosa mi dice.
Impiegato: Comincio con il ragazzo?
Capo: Sì.
Impiegato: Dunque, il ragazzo ha esperienze un po' particolari perché ha fatto il liceo classico, poi si è iscritto
all'università, a matematica, e ha vinto una borsa di studio per l'America. Quindi si è trasferito negli Stati Uniti, e
lì a un certo punto non ha più voluto continuare l'università e ha cominciato a lavorare come guida turistica, e ha
lavorato con turisti italiani e francesi, perché parla anche il francese.
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Capo: Ah bene.
Impiegato: E non solo: oltre al francese parla anche lo spagnolo e il tedesco. Ha guidato turisti americani in
America latina. Poi per seguire la moglie che è tedesca è venuto qui a Roma perché la moglie lavora
all'ambasciata tedesca.
Capo: Ah ah.
Impiegato: Ed è una persona molto dinamica, molto abile.
Capo: Sì. Sì. Senta, come ha detto che si chiama?
Impiegato: Paolo Iannini.
Capo: Ah sì. Mm mm.
Impiegato: Sì, questo per quanto riguarda il ragazzo.
Capo: Sì. E la ragazza adesso?
Impiegato: Dunque, la ragazza invece ha esperienze più classiche perché ha fatto l'istituto tecnico per il turismo.
La ragazza è di Aosta.
Capo: Quindi si sa già che parla francese.
Impiegato: Certo. Naturalmente parla il francese, ma oltre al francese sa parlare anche l'inglese.
Capo: Che studi ha fatto?
Impiegato: Dunque, lei ha fatto l'istituto tecnico per il turismo, poi dopo la maturità è andata in Inghilterra perché
ha dei parenti che hanno un albergo a Brighton.
Capo: Ah. E quanto tempo è rimasta in Inghilterra?
Impiegato: È rimasta poca, poco, sei mesi, perché poi, per motivi di famiglia, è dovuta ritornare ad Aosta.
Capo: Ho capito, e cosa ha fatto poi in Italia?
Impiegato: E poi vicino ad Aosta ha lavorato in un albergo per due anni. Poi si è sposata. Il marito si è trasferito
a Roma per lavoro, e quindi anche lei si è dovuta trasferire a Roma con lui, e adesso è qui e cerca lavoro.
Capo: E perché trova interessante questa persona?
Impiegato: Ma perché è una persona che mi dà l'impressione di essere una persona molto difficile, molto seria
nel lavoro, una persona molto positiva da questo punto di vista.
Capo: Eh, senta un po', ma chi Le sembra dei due il più affidabile?
Impiegato: Mah, il più affidabile è difficile dirlo... Non lo so.
Capo: e il più dinamico?
Impiegato: Mah, il più dinamico dei due certamente è il ragazzo. Cioè questo è chiaro: il ragazzo certamente è
più dinamico della ragazza. Ma insomma, è un pochino difficile decidere.
Capo: Sì, senta: è il caso di rifare il colloquio?
Impiegato: E be', penso di sì, penso di sì, è il caso di rifare il colloquio con Lei presente se è possibile.
Capo: Senta, facciamo allora così: telefoni a queste persone e fissi un appuntamento. Diciamo per mercoledì o
giovedì mattinata.
Impiegato: Benissimo.
Capo: Senta, così appunto vediamo chi è la persona di cui abbiamo veramente bisogno.
Impiegato: Va bene d'accordo.
Capo: Va bene?
Impiegato: Allora a più tardi.
Capo: Arrivederci.
Diálogo 6
Marito: Eh? Hai visto? Hai visto che casa si sono comprati Maurizio e Valeria, eh?
Moglie: Eh, bella...
Marito: Bella sì! Se io penso che adesso torniamo in quel buco di casa che è la nostra casa!
Moglie: Ah, buco! Non esagerare, non è un buco!
Marito: No? Che cos'è?
Moglie: È un appartamentino, carino, in centro, no?.
Marito: È un appartamentino ino, ino, ino. È piccolo, è piccolo, è piccolo. Tanto più che noi abbiamo due figli
che crescono, e ognuno dovrebbe avere la sua stanza.
Moglie: Va be', per questo hai ragione.
Marito: Eh, ho ragione. Io non capisco che cosa aspettiamo io e te a comprare una casa come hanno fatto
Maurizio e Valeria.
Moglie: Ma sì, ma Maurizio e Valeria hanno i soldi.
Marito: Eh, hanno i soldi. Anche noi abbiamo i soldi. Abbiamo dei soldi in banca.
Moglie: Sì, e non bastano per comprare una casa.
Marito: ... Non bastano... Sì è vero, però io ho parlato con tuo padre più di una volta e tuo padre mi ha detto che
ci darebbe i soldi.
Moglie: Ma i soldi dei miei non ti basterebbero.
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Marito: Va bene, ma potremmo aprire un mutuo, e in dieci anni, in quindici anni la casa sarebbe nostra. E poi
scusa, io sono architetto, devo lavorare in uno studio, devo pagare l'affitto per questo studio ogni mese. Con una
casa più grande io avrei la mia stanza, che sarebbe il mio studio, e sarebbe tutto meglio.
Moglie: Eh sì, ma dovremmo fare dei sacrifici.
Marito: E va bene, dovremmo fare dei sacrifici, perché no? Lavoriamo tutti e due, perché no? Eh! Ma non lo so,
ma hai visto che casa? Tutto è più grande. Tutto. La cucina è il doppio, e il salotto è più grande. la... la... Il bagno
è più grande. Le camere da letto sono più grandi. Il terrazzo è più grande. Perfino lo sgabuzzino è più grande.
Moglie: E chi la pulirebbe la casa?
Marito: E chi la pulirebbe? La colf.
Moglie: La colf?
Marito: La colf, la colf, la colf, potremmo prendere una colf.
Moglie: Mm...
Marito: Eh... Certo! Loro hanno la colf? La voglio anch'io! Perché non devo avere qualcosa che loro hanno?
Moglie: Va be', va', adesso sei nervoso. Dai, ne riparliamo, eh? Domani telefono a mamma.
Marito: Va be', telefona a mamma. Che poi anche il discorso dei soldi che abbiamo in banca... tu dici sempre che
quei soldi è meglio investirli, quale occasione migliore di investirli in in una casa?
Moglie: Ma sì, questo è vero.
Marito: Eh, appunto. Va bene, ne riparliamo eh.
Diálogo 7
Signora: Pronto?
Marco: Buongiorno. È la SNAM?
Signora: No, guardi, Lei ha sbagliato numero. Qui è casa Franceschini.
Marco: Ah, scusi tanto.
Signora: Prego.
Funzionaria: SNAM buongiorno.
Marco: Buongiorno, vorrei parlare con la sinora Briganti, per favore.
Funzionaria: Eh sì, chi devo dire?
Marco: Sono Marco Sacchi.
Funzionaria: SÌ, un attimo.
Marisa: Pronto?
Marco: Marisa?
Marisa: Marco?
Marco: Sì, mi senti Marisa?
Marisa: Sì, ma ti sento lontanissimo. Dove sei?
Marco: Sono alla stazione, sto partendo.
Marisa: Come, stai partendo?
Marco: Sì, sto andando a Napoli.
Marisa: Oh, e come facciamo allora per l'appartamento?
Marco: Eh sì, purtroppo devo partire, comunque non c'è problema perché io ho lasciato le chiavi alla vicina.
Marisa: Ah, ah...
Marco: Allora, quando arrivi, tu suoni da lei e lei ti dà le chiavi.
Marisa: Sì, ma come si chiama la vicina?
Marco: Si chiama Bassotti.
Marisa: Bassotti?
Marco: Bassotti, esattamente sì. E... importante: a casa mia c'è l'allarme.
Marisa: Ok. Ancora.
Marco: Sì. Ti ricordi come funziona?
Marisa: No, non veramente...
Marco: E allora guarda: apri la porta, a destra solleva il quadro...
Marisa: Sì. Sì.
Marco: C'è la chiave inserita. Gira due volte la chiave a sinistra...
Marisa: A sinistra...
Marco: Non a destra, altrimenti suona l'allarme...
Marisa: Ah sì, sì, sì ho capito.
Marco: Va bene?
Marisa: Ho capito sì, mi ricordo...
Marco: Sì, io ho lasciato qualcosa in frigorifero, quindi mangia quello che vuoi, prendi quello che vuoi, insomma
sentiti a casa tua.
Marisa: Grazie.
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Marco: E a proposito ho lasciato degli yogurt in frigorigero, mangiali altrimenti si rovinano.
Marisa: O.k., va bene.
Marco: Va bene? E poi dunque tre cose importanti... Ecco: primo, la doccia, se vuoi fare la doccia, prima apri
tutto il rubinetto dell'acqua calda...
Marisa: Sì...
Marco: E poi l'acqua fredda... regoli la temperatura dell'acqua...
Marisa: Sì, ho capito, va bene.
Marco: Poi, seconda cosa, non usare il forno... non usare il forno, per carità, perché perde... perde il gas!
Marisa: Eh, ma sta' tranquillo, tanto non lo uso.
Marco: Benissimo. Ultima cosa: la finestra in salotto, non aprire la finestra in salotto perché è rotta, e poi non si
chiude più.
Marisa: O.k., non ti preoccupare Marco!
Marco:Va bene? Senti, io purtroppo devo stare a Napoli una settimana e devo viaggiare ancora, quindi non ci
vediamo.
Marisa: O.K. Va bene, ma quando vado via che cosa faccio con le chiavi?
Marco: Ah, dalla alla vicina. Va bene?
Marisa: Grazie, eh? Grazie ancora per l'appartamento.
Marco: Eh, figurati! Figurati. Va bene? Ci sentiamo poi. Va bene?
Marisa: Va bene. Ciao.
Diálogo 8
Capufficio: Bene signorina, allora io adesso devo andare via e torno verso le 5.00. Va bene?
Segretaria: Va bene.
Capufficio: Sì, oggi la sua collega è ammalata, quindi, purtroppo deve far tutto da sola.
Segretaria: Sì, non si preoccupi. Non c'è problema.
Capufficio: D'accordo? Bene. Allora senta. Sul mio tavolo ci sono delle lettere. Le spedisca oggi stesso.
Segretaria: Va bene.
Capufficio: Va bene? Mi raccomando eh!
Segretaria: Sì, non si preoccupi!
Capufficio: Bene, e poi un'altra cosa. Ci sono anche degli articoli, faccia due fotocopie di ognuno. Va bene?
Segretaria: Sì, guardi dottore però che la fotocopiatrice non funziona.
Capufficio: Ancora?
Segretaria: Eh, si è rotta proprio adesso. Che faccio? Chiamo il tecnico?
Capufficio: Eh, chiami il tecnico, però il fatto è che ormai...
Segretaria: Si rompre sempre.
Capufficio: Eh sì, è vecchia. Io non so se... e poi è lenta, e poi... io non so se vale la pena di farla riparare ancora
una volta. Forse è meglio comprarne una nuova.
Segretaria: Allora che faccio? Lo chiamo il tecnico o no?
Capufficio: Sì, lo chiami, però ecco gli dica di portarci una fotocopiatrice nuova, perché questa ormai non ci
serve più.
Segretaria: Sì, e per le fotocopie come faccio?
Capufficio: E per le fotocopie, per le fotocopie... eh come sempre vada dall'architetto qui sopra, dalla signora
Martini, e le chieda se ci fa fare le fotocopie, tanto è gentile, ci dice sempre di sì.
Segretaria: Va bene.
Capufficio: Va bene, allora, niente a questo punto io vado via.
Segretaria: Sì, no, no guardi scusi, un attimo ancora... ha telefonato il signor Occhipinti per quel software.
Capufficio: Software, ho capito. No, guardi, non ci interessa... non ci interessa... sì...Scriva... Fa... Facciamouna
lettera... La scriva Lei, scriva Lei la lettera perché io adesso non ho tempo. Trovi Lei le parole. Ci pensi Lei. Va
bene?
Segretaria: Va bene. D'accordo. C'è altro?
Capufficio: No... Come no! Sì, sì, si, senta, ecco, stamattina il dentista mi ha dato un appuntamento per
dopodomani, ecco, io però ho preso un altro impegno. Allora faccia una cosa: gli telefoni e gli dica se può
spostarmi l'appuntamento.
Segretaria: Va bene. D'accordo.
Capufficio: Va bene. Facciamo a giovedì pomeriggio.
Segretaria: Va bene. D'accordo. Senta dottore, ancora una cosa: venerdì prossimo vorrei andare via un pochino
prima, ma se Lei ha qualcosa in contrario...
Capufficio: No, in linea di massima no, comunque faccia una cosa: si metta d'accordo con la sua collega perché
naturalmente qualcuno deve rimanere in ufficio.
Segretaria: Certo.
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Capufficio: Va bene?
Segretaria: Sì.
Capufficio: Bene. Mi sembra che ho detto tutto. Sì, d'accordo, allora, buon lavoro e a più tardi.
Segretaria: Grazie. ArrivederLa.

Linea diretta 2
Diálogo 1
Giornalista: Bene, allora, Andrea, senese, della Contrada del Bruco, vive a... a Monaco dove ha un negozio di
alimentari e gastronomia diciamo, che si chiama “Vi...” “Vini e panini”. Da quanti anni sei a Monaco, Andrea?
Andrea: Sono qua dal 1981.
G: Dall'81, bene. E come sei venuto a Monaco?
A: Sono venuto perché mia moglie ci aveva un lavoro qua presso il patronato ACLI come segretaria e io sono
venuto a imparare la lingua.
G: Tua moglie è italiana quindi?
A: No, mia moglie è tedesca.
G: Ah, è tedesca.
A: Ma vivevamo assieme in Italia.
G: Ho capito. Quindi tu sei venuto e hai iniziato questa attività.
A: Sì.
G: Come è cominciata?
A: L'attività è cominciata perché non trovavo questi prodotti qua sul mercato.
G: Alimentari?
A: Alimentari. E allora mi sono messo a importarmeli da me.
G: Ho capito. Hai avuto quest'idea. Senti, e all'inizio è stato facile?
A: No all'inizio è stato molto difficile per... per potersi fare i clienti fissi che poi oggi son rimasti, insomma.
G: E hai cominciato lì dove sei, a Schwabing.
A: Sì, esattamente lì dove sono.
G: Ho capito. Senti, questo tuo negozio è un negozio di gastronomia, si può mangiare lì e si possono comprare
anche... del... ho visto della pasta, del vino. Che cosa altro vendete, che quali altre...
A: Mah, più che altro si cerca dei prodotti più artigianali che industriali, cioè che siano non so, i capperi (dice
rapperi) sott'olio invece che sott'aceto, che sia del tonno in olio, che sia della pasta più artigiana, più artigianale,
cioè non vogliamo entrare in concorrenza coi supermercati.
G: Certo. Vendete anche salumi mi sembra. No?
A: Sì, anche salumi in genere sono di piccole imprese artigianali.
G: Anche formaggi, ho visto.
A: Formaggi anche, si cerca il più possibile, si cerca un... cioè di avere dei piccoli artigiani che ci forniscono
queste... queste cose.
G: Senti, ti sei ambientato presto?
A: Sì.
G: Non hai avuto difficoltà.
A: No, non ho avuto problemi. Ho avuto molti amici, che mi hanno aiutato.
G: Neanche con la lingua hai avuto difficoltà?
A: No, no, questo no..
G: Senti, io ho visto che il tuo negozio è sempre molto frequentato e ci sono entrato un paio di volte e mi sembra
che ci sia una un'ottima atmosfera. Questi clienti, che ho visto lì, sono clienti fissi?
A: Sì, sono tutti clienti fissi, amano certamente un po' la familiarità della cosa (rosa) e … niente, più i prodotti.
G: Certo. E chi sono soprattutto come estrazione sociale?
A: In genere son... sono professionisti, gente che lavora per conto proprio e che ha anche una certa disponibilità
economica.
G: Ho capito. Eh... Senti una cosa, quindi tu che cosa pensi ? Un giorno di ritornare in... in Italia o di restare in
Germania?
A: Mah, io nel momento non ci penso di ritornare in Italia.
G: Dunque tua moglie è tedesca e hai anche dei bambini?
A: Sì, ho un figlio, ha tredici anni.
G: Tredici anni. E con questo figlio parli italiano o parli in tedesco?
A: Lui, ehhh beh, diciamo siamo cresciuti insieme, cioè a livello di lingua, per cui abbiamo imparato insieme il
tedesco.
G: Ho capito. Comunque lui... tu ti rivolgi a lui in italiano o in tedesco?
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A: A seconda. Quando mi arrabbio in italiano.
G: Ecco, in italiano. Ho capito. Quando sei più calmo in tedesco. Senti, e naturalmente tu ritorni in Toscana
qualche volta, no? L'estate...
A: Sì, sempre più di rado, ma insomma.
G: E hai ancora della... la famiglia? Non so.
A: Mia mamma, ho solo mia mamma.
G: Ho capito. E quando sei in Toscana ti riambienti subito o hai qualche...
A: No, no, ho delle difficoltà notevoli, cioè specialmente con i vecchi amici.
G: Non vi...
A: Non ci troviamo più tanto.
G: Ho capito. Va bene, grazie mille.
Diálogo 2
Amica: Allora, Guido, com'era quella storia che stavi raccontando ieri?
Guido: Quale? Quella del gioielliere?
Amica: Sì, perché io me ne sono andata proprio mentre la stavi raccontando.
Guido: Sì, niente, è successo che la mia catenina, sai, quella che ho sempre al collo...
Amica: Con la immagine con l'immagine della madonnina.
Guido: Esattamente quella, che è un regalo di battesimo.
Amica: Ah, di battesimo, pensavo di comunione.
Guido: No, no, no, eh quella si è rotta...
Amica: Mmm...
Guido: e allora io sono andato da un gioielliere per farla riparare.
Amica: Sì.
Guido: E... sai com'è adesso? I gioiellieri come le banche hanno una doppia porta...
Amica: Certo.
Guido: Allora io sono andato lì, ho suonato e lui m'ha aperto la prima porta. Io sono entrato, la prima porta si è
chiusa e io stavo per aprire la seconda porta, quando improvvisamente una campana, un campanello...
Amica: L'allarme.
Guido: L'allarme esattamente, ha cominciato a suonare, dlen, dlen, dlen, dlen, così. Allora sai, naturalmente in
quel momento io non capivo bene, no?
Amica: Certo.
Guido: E poi mi sono ricordato che avevo in tasca come sempre il mio mazzo di chiavi.
Amica: Ah... quindi quello era un metal detector, evidentemente.
Guida: Esattamente. Sai il mio mazzo di chiavi, ci sono le chiavi di casa mia, di casa di mia madre, del garage,
dell'ufficio, della macchina...
Amica: Duecento...
Guido: Esattamente. E quindi è chiaro, che faceva suonare, era quello che faceva suonare l'allarme.
Amica: Mmm...
Guido: Oh, tra l'altro io quel giorno non ero vestito molto bene perché avevo un giaccone blu da marinaio con il
collo alzato...
Amica: Ah, ah...
Guido: Avevo la barba lunga...
Amica: Ohi! Ohi!
Guido: I capelli non proprio puliti, sporchi, se vuoi, e poi tra l'altro ero entrato anche con gli occhiali da sole sul
naso.
Amica: Oh, no!
Guido: Allora naturalmente è chiaro che quello ha pensato...
Amica: Ti ha preso per un rapinatore!
Guido: Esattamente. Eh.... eh... E allora quando io ho capito che era il mio mazzo di chiavi che faceva suonare
l'allarme, ho messo la mano in tasca, perché volevo drigli “No, guardi, è il mio mazzo di chiavi.”
Amica: Certo.
Guido: E quello a quel punto – va bene? - ha aperto un cassetto e ha tirato fuori una pistola.
Amica: Ah, Dio mio!
Guido: e, voglio dire, grazie a Dio attraverso il vetro della porta me l'ha puntata contro.
Amica: No!
Guido: Sì.
Amica: Chissà che infarto!
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Guido: Guarda, e io ho avuto il sangue freddo di dirgli: “Ma guardi eh... eh... che sono le chiavi, sono soltanto le
chiavi.” Allora lui mi ha detto, sempre con la pistola contro: “Mi faccia vedere queste chiavi!” e me lo ha detto,
me lo ha gridato attraverso il citofono, perché naturalmente parlavamo attraverso il citofono.
Amica: Eh, certo perché lui si è spaventato.
Guido: E certo. È chiaro lui ha pensato a una pistola, no?
Amica: Certo.
Guido: E allora io sono andato lì per prendere le chiavi e lui m'ha detto: “No, con la sinistra.”
Amica: Mmm...
Guido: Quindi ho preso le chiavi con la sinistra, le ho tirate fuori, lui, insomma, le ha viste e a quel punto si è
tranquillizzato, fino a un certo punto perché m'ha aperto la porta e, sempre con la pistola puntata contro, m'ha
detto: “Mi dia le chiavi!”. Io gli dato le chiavi, a quel punto l'allarme non ha più suonato...
Amica: per fortuna.
Guido: Per fortuna. Lui ha capito che insomma io non...
Amica: T'ha chiesto scusa?
Guido: Sì, dopo sì, ma sai in quel momento, voglio dire, io ero spaventato.
Amica: Lui pure.
Guido: Lui era spaventato quanto me, insomma.
Amica: Certo, è vero.
Guido: Eh, niente. A quel punto sono entrato, ma lui stava sempre con la pistola in mano e io gli ho detto:
“Guardi, per favore metta via quella pistola perché Lei mi fa morire di paura.” E niente, sai, stavamo lì. Io ero
bianco come un lenzuolo, lui era più bianco di me, e io gli ho detto: “Guardi, andiamo al bar prendiamoci
qualcosa!” e così tutti e due, più morti che vivi per lo spavento, siamo andati al bar, ci siamo presi un cognac, e
poi insomma niente, la storia è finita lì. Alla fine c'era anche da ridere. Però la paura, guarda, la paura...
Amica: Lui pure... Madonna, Guido, però insomma, tutte a te capitano!
Guido: Tutte a me. Tutte a me... Incredibile!
Diálogo 3
Vicina: Senta, scusi!
Vicino: Sì, buongiorno.
Vicina: Buongiorno. Mi scusi se La disturbo nel suo riposo pomeridiano.
Vicino: No, no stavo innaffiando...
Vicina: Io sono la vicina... come vede questa...
Vicino: Ah, abita qui in questa villetta...
Vicina: Abito qui in questa villetta da qualche giorno, ci siamo, credo, incontrati, così, o visti la sera...
Vicino: Sì.... Sono in vacanza? Ho visto anche qualcuno con Lei, la famiglia, penso...
Vicina: Sì, sì, sì.... eh … mia sorella, mia sorella con i bambini.
Vivino: Si trovano bene?
Vicina: Sì, benissimo, benissimo. Lei è di qui?
Vicino: Sì, sì, ho lavorato a L'Aquila e poi con i soldi della liquidazione, così, ho comprato questo villetta...
Vicina: Che meraviglia! E quindi passa...
Vicino: E mi sono ritirato qui, sì.
Vicina: Ho capito.
Vicino: Passo qui quasi tutto l'anno con puntate a Roma, a L'Aquila.
Vicina: Che fortuna, che fortuna... Noi ci siamo invece, così, presi in affitto questa casetta per un tre settimana
per riposarci...
Vicino: Bene...
Vicina: per riposarci un tantino e qui certamente riusciamo a farlo perché con tutta questa natura, questo silenzio,
è bellissimo.
Vicino: Eh, mi fa piacere, sì sì...
Vicina: Senta, io volevo chiederLe una cortesia.
Vicino: Mi dica.
Vicina: Certo passeggiare fa molto bene e ci piace tantissimo, volevamo però fare anche qualche gita nei
dintorni, vedere qualcos'altro.
Vicino: Sì, ma c'è solo, c'è soltanto l'imbarazzo della scelta qui.
Vicina: Sì, mi dica un po' dov'è che si potrebbe andare.
Vicino: Mah, se vogliono natura, c'è, se vogliono arte qualcosa c'è.
Vicina: Ecco, ecco, per esempio...
Vicino: Cominciando con la natura, ecco, si può fare qualche puntatina dell'arco di una giornata, così...
Vicino: Sì, pensando anche che ci sono i bambini, cioè qualcosa che sia accessibile anche a loro.
Vicina: Eh sì, tutto deve risolversi nell'arco di un giorno.
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Vicina: Certo.
Vicino: Allora può per esempio da qui che siamo a Barrea, praticamente, no?
Vicina: Sì, sì.
Vicino: andare a Pescasseroli qualche volta.
Vicina: Sì. Quanto dista?
Vicino: Mah, sono 40km. Castel di Sangro è molto bella, Rivisondoli è meravigliosa...
Vicina: Anche per i bimbi?
Vicino: Sì, si, sì. Rivisondoli, poi Pesco Costanzo, vedere anche il gran Sasso per esempio, accessibile anche con
i bambini perché c'è la funivia....
Vicina: Ah, ho capito.
Vicino: Sì, che porta su.
Vicina: Sì, perché dopo un'ora e mezzo, insomma, I bambini si stancano poi a camminare...
Vicino: Se invece vogliono qualcosa di più culturale..
Vicina: Sì, difatti.
Vicino: Eh, sì, allora c'è una bellissima città di origine romana, Alba Fucens, vicino ad Avezzano.
Vicina: Ah, ah.
Vicino: Ben conservata. L'hanno scavata venti circa venti anni fa., l'hanno riportata alla luce.
Vicina: Alba Fucens, ha detto.
Vicino: Sì, con tutto il foro e un anfiteatro...
Vicina: Ah, benissimo. Benissimo, va benissimo...
Vicino: ancora praticabili. E poi c'è a L'Aquila per esempio qualcosa di bello da vedere, per esempio la chiesa
barocca di San Bernardino, barrocca,
Vicina: Sì, sì, sì, sì...
Vicino: poi Santa Maria di Collemaggio.
Vicina: Sì, ma penso che adesso basti, penso, per i prossimi dieci giorni, forse avremo occasione ancora di
rincontrarci...
Vicino: Prima che se ne vanno possono benissimo venire qui e chiedermi tutto quello che vogliano.
Vicina: Certo. Io La ringrazio infinitamente, allora.
Vicino: Ma di che, signora.
Vicina: Allora arrivederci.
Vicino: ArrivederLa.
Vicina: Buongiorno.
Vicino: Buongiorno.
Diálogo 4
Funzionaria: Infotec, buongiorno.
Cliente: Buongiorno. Per cortesia, vorrei parlare con l'ingegner Ferri.
Funzionaria: L'ingegner Ferri è fuori sede. Vuole lasciare un messaggio?
Cliente: Eh no, guardi, dovrei parlare personalmente con lui.
Funzionaria: Le passo la sua segretaria, la signorina Puglisi.
Cliente: Ah, d'accordo.
Funzionaria: Attenda un attimo.
Segretaria: Pronto.
Cliente: Eh, buongiorno.
Segretaria: Buongiorno.
Cliente: Senta, io sono Antonio Lipari e chiamo da Roma.
S: Sì.
C: Mi hanno detto che l'ingegner Ferri non è in sede...
S: Sì, infatti, sa...
C: Ma io dovrei parlare con lui personalmente.
S: Purtroppo sarà assente per tutta la settimana, mi dispiace.
C: Ah, quindi non lo trovo fino a lunedì prossimo?
S: Fino a lunedì nel pomeriggio.
C: Eh, ho capito, perché allora, guardi, cortesemente dovrebbe aiutarmi Lei. Io avevo già fissato con lui un
appuntamento di massima per la prossima settimana.
S: Sì...
C: Perché io sarò a Verona per l'intera settimana, però ho soltanto alcuni spazi di libertà all'interno di questo
periodo e quindi dovevo comunicargli quali, quando lo avessi saputo, e adesso lo so e ho telegonato per questo,
quindi non può fissarmi Lei un appuntamento con l'ingegnere?
S: Eh, ho capito, mi sembra strano, l'ingegnere non m'ha detto nulla...
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C: Sì, ma Lei non conosce, non ha la sua agenda, non so...
S: Ecco, che io sappia, l'ingegnere avrà tutta la settimana, sarà impegnassimo tutta la settimana
Cliente: Beh, guardi allora, la mia situazione è questa: io sarò libero il 14 mattina, martedì, e il 15 pomeriggio,
mercoledì.
Funzionaria: Un attimo, per favore, ha detto il...
C: 14 mattina e il 15 pomeriggio.
S: Sì, sì. Eh, guardi, io posso fare così: posso riferire lunedì appena lo vedrò e se Lei mi lascia un recapito
telefonico. Le faremo sapere già nel pomeriggio di lunedì.
Cliente: Sì.
S: Le faremo sapere qualcosa.
C: Guardi, io alloggierò all'hotel Colomba d'Oro.
S: Un attimo sì...
C: Ecco, quindi Lei può chiamare lì e, se non mi trova, lasciare un messaggio alla ricezione.
Funzionaria: Va bene, senz'altro.
Cliente: E in ogni caso proverò anch'io a ritelefonare, se mi sarà possibile.
S: Sì, sì, senz'altro.
C: Per avere un contatto diretto. Lunedì pomeriggio verso che ora?
S: Mah, l'ingegnere sarà alle 16.00 in ufficio, quindi conti di ricevere una telefonata entro le 18.00 al più tardi.
C: Ecco, quindi se chiamo io poso chiamare anche verso le 17.00 così.
S: Senz'altro, senz'altro.
C: D'accordo. La ringrazio.
S: Prego, prego... ArrivederLa.
C: ArrivederLa.
Diálogo 5
Franco: Senti, ma per quanto riguarda il lavoro, ho saputo che l'hai cambiato. Non...Ma che cosa fai adesso?
Patrizia: Mah, guarda adesso, sono un maglificio a Carpi, quindi...
F: In un maglificio?
P: Sì.
F: Come in un maglificio?
P: Mah, insomma...
F: Dalla scuola al maglificio.
P: Eh, cosa vuoi, Franco, la faccenda era che prima io avevo un orario fisso.
F: SÌ.
P: una preside insopportabile, non c'era assolutamente la possibilità di avere un giorno di ferie in più quando ne
avevo il desiderio. Adesso lavoro in un ufficio commerciale estero, ho..
F: Ma sarai ancora più occupata, immagino, rispetto a prima.
P: Certo che sono più occupata, però ho un lavoro estremamente più vario, con un orario flessibile, un'atmosfera
molto più, così, molto più vitale e sono a contatto con un sacco di gente, mi arrivano, così, telefonate anche
dall'estero e...
F: Eh, ho capito. Ma non è anche più flessibile anche il posto stesso?
P: Sì, ma guarda.
F: Cioè non c'è pericolo di perderlo? Non so...
P: No!
F: Prima, prima era...
P: No assolutamente, guarda, è una grandissima fabbrica.
F: … era un posto sicuro, fisso, stabile...
P: Eh, era l'unico vantaggio di quel posto.
F: E be', ti pare niente?
P: Be', ma ascolta, si tratta di una fabbrica con 450 dipendenti, cioè non è una cosa da poco. E... no, per adesso
non penso, guarda...
F: Anche perché, no, sai perché mi stupisce anche?
P: Dimmi.
F: Perché io so che tu avevi fatto tanti concorsi per dei posti altrettanto fissi...
P: Eh...
F: quindi il fatto che tu abbia adesso quest'anima imprenditoriale... quasi non so, è un po' curioso.
P: Mi sembri un pochino ironico, Franco, no, sai...
F: No, no, ma...
P: si arriva a un momento della vita, cioè mi sono scoperta improvvisamente così, questo desiderio...
F: Ah, ecco quindi c'è stato un cambiamento.
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P: C'è stato un cambiamento.
F: C'è stata un'evoluzione.
P: C'è stato un cambiamento. Io improvvisamente ho sentito il desiderio di fare qualche cosa di assolutamente
nuovo.
F: Ah, bene. Benissimo.
P: Guarda, poi non so sono responsabile per l'area dell'Europa occidentale,
F: Ah, ah...
P: quindi ho anche l'opportunità, così, di conoscere molta gente, di mettere a frutto anche i miei studi... Ti
ricordi? Ero bravina insomma... di francese e di inglese.
F: Certo, certo.
P: Partecipo a fiere, insomma, devo mostrare la fabbrica ai clienti e poi...
F: Quindi anche avrai davanti una carriera aperta.
P: Beh, insomma ci spero a dirti la verità, sai, cioè immediatamente, così, nell'immediato fututo, proprio, così,
scatti non ne dovrei avere; però mi hanno detto che un collega dovrebbe andare in pensione fra qualche mese,
quindi... insomma... ci faccio un pensierino, eh? Ci spero.
F: Ho capito.
P: Niente, poi c'è anche la faccenda che il maglificio è a pochissimi minuti da casa, quindi non devo più usare la
corriera come prima.
F: Ah, va be', certo, certo. Questa è una comodità.
P: Non è un vantaggio da poco, sai, per una persona...
F: Sì, sì questa è una comodità.
P: che dorme volentieri la mattina, eh?
F: Ma come orario sarai... non so... tu dici...
P: Beh,
F: È migliorato l'orario?
P: diciamo ci sono le le classiche sette ore al giorno, però insomma l'orario è abbastanza flessibile, nel senso che
se un giorno devo andare, che so, dal dentista, ho un impegno, devo andare in comune, così, è sufficiente che io
parli con un collega e vendo sostituita, capisci?
F: Sì, sì, sì.
P: Non è quell'orario, così, fisso che avevo a scuola, dove poi tra l'altro avevo una preside, guarda, che era
assolutamente insopportabile, che mi rendeva la vita proprio impossibile, guarda.
F: Certo devo dire che sei cambiata abbastanza, eh? Da quella che conoscevo io...
P: Eh, speriamo in meglio.
F: È da un po' di tempo che non ci sentiamo, ma devo dire trovo una Patrizia diversa da quella che ho...
P: Sì.
F: E certo. E certo. Tu fai dei discorsi adesso veramente... Te ne accorgi quanto sei cambiata?
P: Son cambiata?
F: E come no?

Diálogo 6
Massimo: Ah, meno male è finita. Ha vinto la Juve.
Alessandro: Bene son contento.
M: È la mia squadra insomma.
A: Ecco anche la mia, insomma, così.
M: Senti, io ho spulciato un po' durante l'intervallo della partita nella tua biblioteca e ho visto un libro molto
interessante, sembra almeno, un libro di Romagnoli, “Navi in bottiglia”.
A: Ah, sì, sì, sì. Sì me l'hanno consigliato. Sono dei brevi racconti... mah m'hanno detto molto interessanti,
avvincenti.
M: Sì. Di che si tratta?
A: Eh sì appunto, questi racconti. Ma io non lo so, devo... devo leggerlo ancora. L'ho preso appena ieri in
libreria, e quindi... mi riprometto di leggerlo. Vanno bene per me che non duro molto alla lettura la sera prima di
addormentarmi, quindi, ecco son 30 righe ogni racconto circa e allora andranno bene.
M: Sì. Senti io domani vado a Bologna e non so se a te dispiace o meno comunque oserei chiederti in prestito
questo libro per leggerlo sul treno, non so...
Alessandro: Mmm, perché vorresti leggerlo sul treno.
M: Sì sì, a volte non so che fare oppure mi annoio con i soliti giornali.
A: Mmm, non lo so perché... Io non so se proprio questo fine settimana forse volevo leggerlo non.... io... Ma io...
non so, te lo darei volentieri. Il fatto è che, non so forse... ma tu proprio questo volevi?
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Massimo: Sì, sì, sì, mi interessa perché lessi tempo fa la recensione di questo libro, non mi ricordo dove, e
appunto la recensione mi stuzzicava un pochino, allora ho pensato: “Mah, adesso glielo chiedo”. So che sei un
po' geloso.
A: Sì, non è che sono geloso.
M: Dei libri diciamo.
A: No... sì... certo, in parte. No, se vuoi prendilo. Quando... quando... quando me lo riporteresti?
M: Mah, domani vado a Bologna. Sarò di ritorno fra tre giorni e la sera stessa posso... posso riportartelo.
A: Senti. Ecco però dovrei forse chiederti una cosa se non ti dispiace. No, perché tu a volte hai un'abitudine che
per me non è molto... cioè quando tu finisci di leggere, tu fai un'orecchietta alla pagina, la pieghi per lasciare il
segno.
M: Cioè... ahh... Sì, quello è un viziaccio che ho dalle elementari.
A: Sì, e forse sarà che io sono un po' troppo meticoloso, pignolo eccetera, però vedere questi libri con, con le
orecchiette così mi fa venire un po' quasi una piccola nevrosi, e allora se tu puoi evitare di fare quella cosa lì...
M: Ma non... Ti giuro che eviterò questo. Ci metto dentro una bella cartolina come segnalibro.
A: Senti e di tenermelo anche un po' con cura.
M: Senz'altro.
A: Magari nella valigia, e non fargli prendere acqua o altre cose del genere.
M: Non ti preoccupare.... non ti preoccupare. Lo terrò custodito come un tesoro proprio.
A: Va bene. Va bene, allora sì prendilo d'accordo.
M: Ti ringrazio, allora me lo metto in borsa. Eh? Va bene grazie.
Diálogo 7
Lorenzo: Allora. Eccoti qua. Guarda come sei ridotto. Sembri una mummia. Sei tutto ingessato, fasciato. Santo
Dio! Ti sei rovinato. Che è successo?
Claudio: Eh sì, un male, un male qui. Mamma mia!
Lorenzo: Io non lo so!
C: Gamba.
L: E lo vedo.
C: Gamba rotta.
L: È ingessata. È rotta.
C: Sì. Polso slogato, quas,i quasi in frantumi.
L: La testa niente?
C: La testo no. La testa funziona.
L: Eh mica tanto.
C: Per fortuna.
L: Eh sì. Che è successo?
C: Eh che è successo. Niente, ho fatto un incidente. Ho battuto contro una macchina.
L: Bravo, con la mia motocicletta hai fatto l'incidente.
C: E be', stavo con la tua motocicletta... È andata così.
L: Eh bene... Come è successo? Chi ha torto? Chi ha ragione?
C: Mah, per quello che ricordo io, avevo io, diciamo, torto.
L: Ah!
C: Perché la macchina veniva da destra. Ma no...
L: E tu... E tu non le hai dato la precedenza. Bravo!
C: Non che fossi distratto, però non l'ho proprio vista, guarda. Lì c'era una siepe, no? C'era come una specie di
giardino. Una siepe di quelle ben tagliate, squadrate, però piuttosto altina. Non ho visto neanche il muso della
macchina.
L: Senti, ma tu a che velocità andavi? Andavi a 50? No. Andavi più forte naturalmente.
C: Una settantina.
L: Bene, così oltre al fatto che non gli hai dato la precedenza c'è anche la l'eccesso di velocità. Benissimo!
C: Mah, non c'era nessuno... Ma senti un po' non potremmo dire che c'eri tu sulla motocicletta?
L: Sì, così andiamo in prigione tutti e due. C'è anche la falsa testimonianza a quel punto. Mamma mia! Senti,
quanto lo devi portare?
C: Perché l'assicurazione...
L: E va be'. E lo so l'assicurazione non paga. È chiaro, se tu hai torto. Eh.
C: Mah, dall'ospedale mi mandano fuori fra tre giorni, due tre giorni, però il gesso lo devo portare ancora per sei
settimane.
L: Per sei settimane.
C: Ha detto il dottore sì.
L: Bene. E il polso lì.
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C: Ma il polso questa va via da solo, insomma, non c'è problema.
L: Insomma. La moto che le è successo?
Claudio: Mah, per quel poco che ricordo io perché non è che stessi proprio nelle migliori condizioni per vedere
bene tutto, però per quel poco che ricordo io, si deve essere rotta la forcella davanti. Danneggiatissima da
sostituire, proprio da riprendere il pezzo nuovo e rimetterlo lì.
L: Ho capito. Bene, bene. Io non lo so, boh.
C: Però senti.
L: Sì.
C: Ci sarebbe una soluzione.
L: Eh... Quale?
C: C'è un meccanico molto bravo che conosco io. Ha lavorato anche alcuni anni
L: Lavora gratis, questo meccanico?
C: … alla Gilera quindi è bravo. Non lavora gratis, però è un amico e se tu mi lasci fare lui potrebbe agevolarmi,
potrebbe farmi un prezzo di favore. Però io non ho i soldi subito adesso. Dovresti anticiparmeli tu e poi io te li
ridò piano piano.
L: Certo... Va be', va be', va be'.
C: Mi dispiace guarda.
L: Va be' sì, poteva andar peggio.
C: È l'ultima cosa che avrei voluto.
L: Va be' senti, ti serve qualcosa? Vuoi un bicchier d'acqua?
C: Sì ti tingrazio, guarda, prendimi la bottiglia. Sta qui...
L: Sì, va be' d'accordo. Va be' comunque adesso tu sta' tranquillo tutto sommato poteva andar peggio. La moto si
riparerà. Non ti preoccupare. Va be'.
C: Grazie.
Diálogo 8
De Rossi: Buongiorno, signora Federici.
Federici: Ah, buongiorno, buongiorno.
D: Forse noi non ci conosciamo molto bene ancora, ci siamo appena intraviste una volta...
F: Sì, ci siamo incontrate.
D: in ascensore. Signora, io sono l'inquilina di sotto.
F: Ah, sì. Ah, sì, sì.
D: La signora De Rossi.
F: Ho capito.
D: Signora, io avrei una cortesia da chiederLe.
F: Mi dica.
D: Lei credo abbia due bimbi, no?
F: Sì.
D: Due bambini ancora piuttosto piccoli, mi sembra.
F: Sì, beh, sono un po' vivaci, vero?
D: Sì, appunto, proprio di questo che volevo parlarLe...
Federici: Mi dispiace.
De Rossi: Sì, perché sa, noi siamo, mio marito ed io siamo molto impegnati anche nel nostro lavoro, ci alziamo
prestissimo la mattina...
F: Eh, sì.
D: e spesso nel pomeriggio vorremmo... così... fare un sonnellino
F: Sì, ho capito.
D: Ci son sempre i bambini che giocano, che buttano la palla, il trenino... Non so con che cosa giogano...
F: Eh, sì, sono un pochino vivaci, lo so.
D: Sì.
F: Però ecco anch'io ho una cortesia da chiederLe.
D: Certo.
F: Dia un pochino di tempo a questi bambini.
D: Sì.
F: Sa, noi abitavamo in una casa grande.
D: Capisco.
F: E avevamo un giardino.
D: Ho capito.
F: E avevamo anche un cane, i bambini giocavano col cane, insomma, adesso si ritrovano qui chiusi in un
appartamento.
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D: Eh, certo, poi soprattutto in città come la nostra,
F: Sì,
D: insomma che non c'è uno spazio proprio...
F: Ecco, forse hanno bisogno di abituarsi un pochino, non so.
D: Sì, sì, sì, ma forse si potrebbe anche, così, trovare un momentino un compromesso. Se forse si potesse
rispettare un attimino un orario...
F: Ma io glielo dico...
D: il pomeriggio...
F: anzi, a volte, così, li picchio anche.
D: Oddio, no, arrivare proprio a questo...
F: Va be', insomma, senza esagerare.
D: Sa, c'è anche mia suocera qui con noi, vive con noi, e anche lei si lamenta,
F: Certo, certo.
D: è anche, insomma, una persona piuttosto anziana e anche lei vuole il silenzio, vuole...
F: Appunto. Forse trovare, non so, un compromesso, non so, verso le tre, che so io, dalle due alle tre, proprio
quando si torna da scuola, sa, noi siamo insegnanti, tutt'e due abbiamo a che fare tutta la giornata con ragazzini,
così...
D: Va bene.
F: E poi ci sarebbe ancora un'altra cosa. Signora, mi scusi...
Federici: Sì.
De Rossi: La sera, forse Lei, appunto, e Suo marito avete l'abitudine di guardare la televisione fino a tar...
F: No, questa è mia suocera.
D: Ah, questa è Sua suocera.
F: Ecco, gliene parli.
D: Sì, avrei proprio questa cortesia da chiederLe... cioè, sa come sono le nostre case, le pareti sono molto sottili e
si sente proprio tutto... cioè le case italiane sono sempre così poco isolate...
F: Signora, guardi, sono desolata, però, Lei capisce, anch'io ho delle difficoltà.
D: Certo.
F: E sto cercando di ambientarmi anch'io e cerco anche di controllare i bambini. Ho problemi anche con... con
mia suocera, però, ecco, non so che dirLe, mi dispiace.
D: Sì, sì, perché...
F: Cercheremo di essere più tranquilli.
D: Ecco, magari dopo una certa ora, insomma, se fosse possibile.
F: Sì.
D: Io comunque la ringrazio per per...
F: Eh, mi dispiace.
D: La comprensione.
F: No, Le chiedo scusa, cercheremo, ecco, di venirci incontro.
D: Va bene, signora, La ringrazio. Arrivederci.
F: ArrivederLa, arrivederLa!
Diálogo 9
Luciana: Ehi Marco, che faccia!
Marco: Eh sì. Mio figlio come al solito. Beh, conosci la mia situazione.
Luciana: Eh sì.
Marco: Sai questo ragazzo che non... Ma non lo so, insomma queste cose. In casa così sempre risponde a
monosillabi, non ci si può mai fare un discorso insieme. Poi sempre piantato davanti a quel televisore là con 'sti
video musicali.
Luciana: Questo è il problema di tutti i ragazzi.
Marco: Ma non... Ma non tutti i ragazzi. Guarda, io ne conosco altri. Miei amici così, ma non sono la stessa cosa
assolutamente.
L: Sì, ma cosa pretenderesti tu, ascolta Marco. Io penso... secondo me sei un attimino troppo esigente. Ha sedici
anni no?
Marco: No. Poi guarda, combinazione ha voluto... no, guarda, combinazione ha voluto o forse non
combinazione, che abbia trovato una ragazza che è come lui, identica.
L: Be' senti guarda a sedici anni...
M: Quindi l'uno non incoraggia l'altro, l'uno non fa sviluppare l'altro. Ma insomma, non lo so.
Luciana: No, guarda, io penso che tu pretendi un pochino troppo, guarda. Lui ha sedici anni e tu vorresti che lui
fosse una copia di quanto di come eri tu a sedici anni.
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M: No, ma io ti ripeto, vedo come mi trovo con altri ragazzi della sua età. Adesso per esempio l'ultima: lui non
vuole passare le vacanze con me, con noi, coi genitori perché ha trovato un lavoro per tre mesi, insomma: il
lavapiatti, lava i piatti e pulisce per terra.
Luciana: Guarda, io onestamente trovo che faccia bene lui. Cioè, secondo me lui si deve fare le sue esperienze,
cioè un lavoro... Il fatto che si guadagni i propri soldi, io lo trovo qualcosa di positivo.
Marco: Sì, ma stare in questa cucina di un albergo al mare anziché venire con noi. Ma poi non lo so, secondo me
no, non gli fa bene, non aiuta, non so non farà amicizie lì non...
Luciana: Ma e perché scusa? Cioè, io penso: lui ha desiderio di guadagnare i propri soldi, di farsi le proprie
esperienze e in fondo anche forse di staccarsi da voi. Io penso che sia, così, un desiderio legittimo, e...
Marco: Sì, è un desiderio legittimo, solo che io penso che lui lo faccia attraverso forme sbagliate, che lui scelga
cose sbagliate.
L: Tu cosa pretenderesti? Cosa vorresti?
M: Ma non lo so, io gli avevo detto che poteva benissimo fare le vacanze non con noi, e lui avrebbe avuto pagato
tutto quello che voleva, andava dove voleva...
L: Ma forse è esattamente quello che lui non vuole, capisci?
M: Ma io non lo so. Rinuncia a delle comodità, a delle cose. Poteva andare con con la sua ragazza, poteva andare
con con altre persone. Lui ama tanto viaggiare.
L: E ti ha detto perché vuole fare questo lavoro?
M: Ma no, neanche questo perché non ci si riesce... ma non ci si riesce a parlare. Eh, non ci si riesce a parlare.
L: Non è che dipenda forse da te che sei troppo, che so, troppo duro nei suoi confronti. Tu hai cercato di
parlarci?
M: Sì, sì, ma guarda è proprio... non una situazione. Sì, ho cercato di parlarci ma non c'è niente da fare. Risponde
a monosillabi, risponde... non risponde di fatto, evita, evita la conversazione.
L: E Sandra ha provato a parlarci?
M: Sì, come no.
L: E ha ottenuto i medesimi risultati.
M: E lo stesso risultato identico identico. Abbiamo parlato anche con la sua ragazza. Abbiamo provato a parlare,
ma è la stesssa cosa.
L: Comunque guarda che a sedici anni...
M: No, guarda non sappiamo veramente più che fare.
L: No, Marco, sei categorico, eh...
Diálogo 10
Gabriella: Nel tuo ritardo sei puntualissimo anche stamattina...
Stefano: Sì, Gabriella, dai! No, no, no, no. Ciao. Senti non ho voglia proprio di scherzare.
G: Eh, che t'è successo?
S: No, no. Eh che m'è successo? La storia qui di tutti I giorno. E sì. Ho girato venti minuti, venti minuti persi
con la macchina, ecco per poi doverla lasciare in seconda fila, e rischiare come ieri che facciano la multa, e altre
volte, tutte le altre volte che l'ho che l'ho pagata. Nonostante che io lasci il biglietto: sono, eccetera, sono lì al
posto tal de' tali a numero tal de' tali, arriva il vigile, che arriva soltanto quando gli pare, ecco capisci?
G: No, scusa, scusa se ti interrompo, ma questo lo vuoi tu.
S: Come, lo voglio io?
G: Ma perché non prendi l'autobus?
S: Eh poverina! E tu certo parli bene perché tu sei a un autobus di distanza da... da qui, comodo fra l'altro perché
dalla tua parte non è... non è affollato. Vieni a casa mia. Sono tre autobus. No, sono tre autobus che spesso non
arrivano in orario. Poi, quando anche arrivano, son pieni affollati, e d'estate irrespirabili.
G: Sì, su questo hai ragione, non lo dubito, però se tu t'alzassi un pochino prima non sarebbe una soluzione?
S: No, ancora prima? Cioè io mi alzo alle sei e mezza per arrivare qui e cominciare alle otto e mezza.
G: E be', ma saresti più sereno sai?
S: No, ma che sarei più sereno!
G: A che ti serve dormire mezz'ora in più se dopo arrivi avvelenato?
S: No, no guarda c'era un periodo in cui io venivo sempre in autobus. Ero avvelenato tutti I giorni. Peggio,
peggio di così. No, perché è impossibile, è impossibile. Poi arrivavo spesso anche in ritardo.
G: Mmm, be' io penso che... scusa, scusa se sono sincera, ma se tutti fossero ecologici come te, se tutti la
pensassero come te, scoppieremmo ancora di più.
S: No, ma non sono io che non sono ecologico, è l'amministrazione comunale. Perché se il servizio pubblico
fosse efficiente, invece di fare la demagogia “usate il servizio pubblico” quando poi col servizio pubblico non
arrivi mai, se fosse efficiente, automaticamente indurrebbe tutti i cittadini come me a usare il servizio pubblico
anziché quello privato.
G: E invece scusa tanto, ma io sono dell'idea che il comune siamo anche noi e se noi invece ci impegnassimo...
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S: No, noi siamo poveri cittadini che eleggiamo il comune, eleggiamo e paghiamo.
G: Sì, ma se questi poveri cittadini decidessero un giorno di prendere l'autobus...
Stefano: Sì, poveretti,
G: di rinunciare alla macchina...
S: ... starebbero aggrappati sopra l'autobus, sarebbero sopra l'autobus.
G: No, no. Il comune si impegnerebbe certo a migliorare anche...
S: Ma che si impegnerebbe. Ma quanto sei ingenua. Quanto sei ingenua. Assolutamente.
G: Ma senti del buco nell'ozono hai sentito parlare?
S: Ma certo, ma queste sono appunto le deficienze di un'amministrazione comunale scadente e ipocrita.
G: Ma non lo so.
S: Sì.
G: Ma io penso invece...
S: In alternativa, no, dovrebbe o essere organizzato un efficiente servizio pubblico oppure essere costruiti dei
parcheggi sotterranei che assorbissero il volume del traffico...
G: il parcheggio scusami non è la soluzione, perché il parcheggio ti risolve un problema, ecco della metà del
traffico o di un terzo, di un quarto.
S: No. No, no, no.
G: Ma il volume di traffico che abbiamo raggiunto adesso proprio perché tutti non rinunciano alla macchina, e
tutti vogliono essere comodi...
S: Ma ti sei chiesta perché tutti non rinunciano alla macchina?
G: Perché vogliono la comodità.
S: Ma certo perché perché i servizi pubblici sono scomodissimi.
G: E ma questo è il punto di partenza.
S: Appunto è il punto di partenza. È quello appunto che sto dicendo io.
G: No, senti. No.
Diálogo 11
Caterina: Ciao, Marcello.
Marcello: Ciao, Caterina. Come va?
Caterina: Lavora, lavora. Bravo.
Marcello: Eh, lavoro sì, lavoro sì, perché poi andrò in ferie e mi riposerò.
C: Ah, ti riposerai. E invece io ti propongo un riposino, un godereccio, per questa sera.
M: Oddio! E cioè?
C: E cioè... Senti, Marina e il marito mi hanno consegn... consigliato...
M: Marina chi, scusa?
C: Marina. Marina dell'ufficio. La bionda.
M: Ah, sì, la bionda, ho capito.
C: Sì, sono andati in un ristorantino eccezionale.
M: Dove?
C: Qui vicino, si chiama “Da Gustavo”, qui in zona.
M: Ho capito.
C: Cioè adesso non so precisamente dove sia, però lo cerchiamo, insomma.
M: Mmmm...
C: Eh, volevamo uscire noi una volta, no?
M: Mmmm... Dio!
C: Che problemi hai, scusa?
M: Eh... guarda qui che bella pancetta che ho?
C: beh...
M: Sembro un prete di campagna, proprio.
C: Eh, dai, non esagerare!
M: Eh, no no guarda, io ti ringrazio, ma questa cosa la possiamo fare un giorno, quando...
Caterina: Ma quando?
Marcello: Quando l'estate... Eh, quando l'estate sarà finita, ma adesso ho deciso proprio di osservare una dieta
rigorosa perché ho visto qui...
Caterina: Fai una dieta?
Marcello: Sì, ho visto qui in ufficio tutti belli, tutti sani, tutti in forma, chi fa ginnastica, chi fa yoga e io sono
l'unico qui che veramente insomma, a 40 anni mi ritrovo con questo po' po' di circonferenza qui.
Caterina: Eh, be', va be', solo per questo, dai, Marcello, a 40 anni, ancora segui le diete, ma mica sei un
ragazzino dai!
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Marcello: Eh, lo so, sto seguendo una dieta che m'ha dato un'amica ungherese, consiste nel prendere tre volte il
miele un'ora prima dei pasti e poi seguire anche, insomma...
C: Cavolfiore tutto il giorno.
M: Sì, sì... Per esempio questa sera ho un'insalatina con un cucchiaio d'olio e poi 60 grammi di prosciutto.
C: Invece da Gustavo c'è il pesce.
M: Oddio!
C: Con un fritto eccezionale. Siccome io ti conosco...
M: Eh, lo so.
C: Poi c'è... ci sono delle insalate, ahhh tante cosine, un dessert favoloso.
M: Spaghetti con le vongole.
C: Eccome no! Il risotto...
M: Senti, io quando sto lì poi non mi so...
C: Frutti di mare e dai! Il pesce poi non è molto calorico!
M: Il problema è questo: quando io sto lì non mi so fermare. Davanti al cibo io non posso resistere.
C: Ti fermo io!
M: Ehhh... Cioè, neanche quattro carabinieri potrebbero fermarmi.
C: Senti Marcello, avev... avevi promesso tu...
M: Poi c'è il dolce, il tiramisù, eccetera, eccetera.
C: Senti Marcello, avevi promesso tu...
M: Poi c'è il dolce, il tirami su, eccetera eccetera.
C: Ma avevi promesso tu che saremmo usciti. Adesso ti faccio io la proposta. Guarda che non te la faccio più eh?
M: Guarda, uccidimi, ma non posso.
C: Ma sei un vanitoso. Eh, scusa!
M: Dimmi quello che vuoi, non posso.
Diálogo 12
Parrucchiere: Allora signora, come li facciamo i capelli questa volta.
Sra. Miglio: Eh Roby senta, mi dia un consiglio.
P: Sì.
S: Taglierebbe i capelli Lei? Guardi un po'.
P: Sì, li tagliamo di tre, quattro centimetri. Poi li gonfiamo un pochino magari, eh? Facciamo una bella testa
armoniosa.
S: Sì, e una tinta? Che ne dice? Diamo una schiarita?
P: Ma sì. Che colore facciamo?
S: Mah, un pochino... non so, delle mèches forse?
P: Sì, delle mèches perché no.
S: Un castano chiaro.
P: La facciamo ringiovanire di trent'anni. Somiglierà a Sua figlia signora. A proposito signora, come sta?
S: Oh per carità Roby. Non mi parli.
P: Che è successo?
S: È una cosa guardi.
P: Ma si sposa, no? M'ha detto l'altra volta che si sposa.
S: Sì, sì. Si sposa, si sposa.
P: Be', benissimo. Non è contenta?
S: No. Ci sono delle novità, ci sono delle novità.
P: E quali?
S: Eh... si vuole sposare solo in comune.
P: E be' che male c'è?
S: Ma senta, Roby, per me il matrimonio è solo un matrimonio in chiesa.
P: Ma l'importante è che si sposi, no?
S: Il matrimonio è solo un matrimonio religioso con l'abito bianco, lungo. E cioè su queste cose sono un po'
tradizionalista e poi...
P: Ma un momentino, l'altra volta io L'ho vista e Lei m'ha detto che Sua figlia voleva sposarsi e m'ha detto che si
sarebbe sposata in chiesa.
S: Sì, sì. Noi pensavamo addirittura di fare una cerimonia in Santa Maria Maggiore.
P: Bellissimo.
S: Chiaro, chiaro. Secondo me è la chiesa più bella della città, ma adesso così ha deciso, forse influenzata da lui,
che vuole un matrimonio solo civile. Guardi, io Le confesso sono veramente, come dire, amareggiata.
P: Be' ma anche il matrimonio in comune... Beh, amareggiata! Che parola!
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S: No, no guardi veramente per me non è un matrimonio, cosa vuole che Le dica. Per me non lo so... e il
rinfresco, il rinfresco hanno deciso che fanno... non si può nemmeno chiamare rinfresco: tutti in piedi, i parenti
più stretti, basta.
P: Be' ma può essere una cosa moderna, carina.
S: Per me, ripeto, è una delusione enorme, cioè io speravo una cosa, così, tradizionale. Questo... non è un
rinfresco. Un pasto volevo, un vero pasto...
P: Be', ma signora...
S: È un'occasione unica nella vita. Se non si fa festa al matrimonio dell'unica figlia, quando si fa, guardi.
P: Be' ma sa Sua figlia è giovane, forse queste cerimonie la chiesa, la... Lei m'ha parlato addirittura che voleva
affittare una villa per la cerimonia.
S: Sì, una villa storica sul Brenta.
P: Eh, ma son cose forse un po' del passato. Insomma l'importante è che si sposi, che sia felice.
S: Ma guardi io penso quella ragazza mi ha dato sempre preoccupazioni da quando, guardi da quando ha 15 anni.
Io non lo so. Probabilmente ho sbagliato... non lo so dove ho sbagliato.
P: Ma perché è una ragazza con temperamento.
S: Non lo so, io ammetto, forse sono un po' troppo tradizionalista su certe cose, capisce? ma... insomma...
P: Comunque signora, guardi, Le posso dire, non volevo dirglielo, ma quella ragazza Le vuole molto bene. Tutte
le volte che viene qui a tagliarsi i capelli mi parla sempre bene di Lei.
S: Veramente?
P: Comunque guardi signora, adesso ripensandoci, è anche un risparmio sa? Perché Lei pensi: la chiesa... la
cerimonia, questo quanto Le sarebbe costato?
S: Certo, certo, certo, però guardi sono sono dei soldi che avrei speso molto volentieri, mi creda.
P: E va be', li spenderà con i nipotini. Allora si accomodi, adesso Le faccio lo shampoo.
S: Roby, Lei è proprio sempre carino. Grazie.
Diálogo 13
Domenico: Buongiorno, dottor Monti.
Sr. Monti: Buongiorno, Domenico. Senta, ma ieri ho parlato un attimo col dottor De Angelis, e m'ha detto che
alcune settimane fa, qualche giorno prima che io venissi ad abitare qui, mi trasferissi qui, c'è stato un furto al
terzo piano.
Domenico: Sì, sì, sì, sì. C'è stato un furto.
Sr. Monti: Eh, ma Lei può dirmi qualcosa di più, perché è una cosa abbastanza preoccupante per me che siano
riusciti ad entrare. Come è successo? Di giorno, di notte? Com'era?
Domenico: Mah era di giorno.
Sr. Monti: Sì.
Domenico: Era di giorno. Io non c'ero.
S: Come mai non c'era Lei?
D: Non c'ero perché era domenica. È il mio giorno libero.
S: Ah, ah, certo.
D: E... niente, era di giorno e probabilmente qualche inquilino avrà lasciato la porta socchiusa o accostata, il
portone e quindi questi hanno avuto facile accesso senza dover rompere niente.
S: Ma da dove sono passati?
D: Dal portone principale secondo me... Anche secondo...
S: Sì, ma poi come sono entrari nell'appartamento? Hanno forzato la porta dell'appartamento?
D: No, no. Poi sono andati su... attraverso le scale su in terrazza. Dalla terrazza...
S: Quindi hanno forzato la porta del terrazzo.
D: Hanno forzato lì la porta, sì, per entrare, per accedere al terrazzo e poi da lì si sono calati giù con una fune,
perché è stata trovata una fune che dalla terrazza scendeva sul balcone del Graziani, dove è avvenuto appunto il
furto.
S: Ho capito.
D: Ecco, da lì poi sono scesi e poi li hanno rotto un vetro, qualche cosa, hanno aperto, hanno aperto da dentro.
Hanno rotto un vetro e hanno aperto la porta finestra.
S: E però penso...
D: E hanno preso tante cose.
S: Ah sì?
D:Dica, dica.
S: No, no, che cosa hanno preso?
D: Eh hanno preso svariate cosette. Che io sappia un paio di quadri di almeno 50 milioni di valore. Così hanno
detto gli inquirenti. E poi tutti i gioielli della signora per circa... un valore di circa 100 milioni.
S: Eh speriamo che fossero assicurati perché... è tanto
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D: E poi... E poi altre cose diciamo... soldi, ecco. Hanno trovato liquidi, hanno rubato liquidi per circa otto
milioni.
S: Senta, ma io penso che bisognerebbe prendere dei provvedimenti però, perché se è stato così facile
l...l'accesso al terrazzo, come è successo una volta, potrebbe accadere una seconda.
D: Eh, lo so, però gli inquilini devono stare attenti, mica possiamo stare sempre lì col fucile?
S: Certo.
D: Eh, io ho il mio giorno libero?
S: No, no certo, questo è indubbio.
D: Quando ci sono io, mi creda, non passa neanche l'aria.
S: E certo lo credo. Senza dubbio.
D: Entra solo gente sicura qui, quando ci sono io, però la domenica abbia pazienza.
S: Lo so, però il portone potrebbe essere forzato. Poi, sa, io sono abbastanza preoccupato perché anch'io in casa
ho degli oggetti di valore e e fra l'altro sono assente quasi tutto il giorno da casa, a volte anche di notte.
D: Ma, ho sentito...
S: Non vorrei tornare a casa e trovare la stessa situazione che ha trovato il dottor Graziani.
D: Ho sentito che ci sarà... ho sentito che ci sarà, che ci sarà un condominio, una riunione tra qualche giorno,
anzi dovrebbe arrivare l'avviso domani o dopodomani.
S: Per che cosa? Per installare un sistema di sicurezza?
D: Sì, un condominio per mettere mettere d'accordo tutti gli inquillini per installare un sistema di sicurezza
collettivo, ovviamente pagando.
S: E va be', certo.
D: Ecco.
S: Collegato con la pubblica sicurezza, magari, quindi...
D: E però la riunione ancora non si fa e quindi, niente, finché non ci sarà qualcosa di nuovo, staremo tutti più
attenti.
S: Eh, certo. Io non posso intervenire direttamente perché, sa, io sono inquilino c'è il proprietario...
D: C'è il proprietario certo. Tutti i proprietari...
S: Sarebbe il caso di accelerare, magari glielo dico anch'io, gli telefonerò...
D: saranno chiamati dal commercialista e poi lui cercherà con tutti un accordo perché un sistema di sicurezza
buono qui costa due o tre milioni insomma come minimo.
S: E va be', comunque è il caso di farlo. È il caso di installarlo perché la situazione non è piacevole.
D: Va bene. Speriamo bene.
Diálogo 14
Laura: Ma che c'è, Giulia, sei sempre raffreddata?
Giulia: Ma, ma questo non è un raffreddore, guarda.
Laura: E che cos'è, scusa?
Giulia: E che ne so. Non lo so, guarda, non lo so.
Laura: E beh, sarai allergica a qualcosa.
Giulia: Sì, certo, sono allergica, sono allergica al polline di non so quante piante, sono allergica alla polvere, al
pelo dei gatti, al pelo dei cavalli, guarda...
Laura: E va be', qui non ci sono né gatti, né cavalli, la polvere poi non penso perché fanno le pulizie ogni
mattina.
Giulia: È appunto, guarda, non lo so, non lo so.
Laura: Ma sei stata da uno specialista?
Giulia: Certo che ci sono stata, mi sono fatta visitare e... niente, m'ha detto che sono appunto allergica, ma non lo
so, non lo so...
Laura: Ma non è possibile, Giulia, stai sempre lì col fazzoletto in mano, fai qualcosa.
Giulia: Ma sì, adesso sono in cura da un allergologo e va be' m'ha detto le stesse cose dell'altro medico, però
m'ha dato un'altra cura con delle pastiglie in cui ci sono questi pollini che mi creano questi problemi. E sai che
l'anno scorso ho avuto questo attacco d'asma. Terribile...
Laura: Sì, mi ricordo, mi ricordo, che t'han portata al pronto soccorso.
Giulia: Infatti, m'han curata col cortisone, infatti. Al che io l'ho detto al medico: senta, mi dia qualcosa perché
non succeda quello che m'è successo l'anno scorso, non vorrei che succedesse proprio questa...
Laura: Eh....Certo.
Giulia: Che mi capitasse ancora quest'attacco d'asma. E allora lui mi cura appunto con questa... con queste
pastiglie, insomma.
Laura: Sì, ma sei sicura che ci capisca qualcosa questo, questo medico, eh?
Giulia: Ma io, guarda lo spero, ma non lo so.
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Laura: Senti, perché non provi ad andare da un omeopata? Lo sai che le allergie si curano anche con l'omeopatia,
no?
Giulia: Sì, guarda, lo so, ma, non lo so, a me non sembra che sia una cosa tanto seria, devo essere sincera.
Laura: Perché?
Giulia: Non lo so, tu vai lì e ti siedi, ti fanno delle domande che a me pare non c'entrino proprio per niente, non ti
fanno neanche una visita come si deve, non ti fanno gli esami del sangue...
Laura: Beh, la visita, è vero, non è una visita tradizionale, però è una visita molto accurata, perché, per quel che
mi riguarda, perché, ti ricordi mia sorella?
Giulia: Ah, sì, sì.
Laura: Che ne aveva sempre una, aveva mal di stomaco.
Giulia: Sì, mi ricordo, sì.
Laura: poi aveva mal di testa, stava sempre a dieta, mangiava in bianco, va be', prendeva un giorno sì e un giorno
no pastiglie, gocce, supposte, insomma, di tutti i colori. Finché finalmente è stata da uno di questi specialisti e ha
risolto così i suoi problemi. Le hanno dato queste medicine e da allora sta benissimo.
Giulia: Sta bene.
Laura: Sì, sta bene.
Giulia: Ma senti, non è che tua sorella si sia lasciata un po' suggestionare?
Laura: Beh, può darsi, Lei sì è vero è un po' suggestionabile, però, guarda ci ha mandato poi suo figlio che
soffriva, sì va be' che è un bimbo, quindi i bimbi si prendono spesso i raffreddori eccetera, però adesso quando si
prende una tosse o quando si prende un raffreddore, che poi è soltanto ogni tanto, perché non è più malato come
una volta, prende queste medicine e guarisce subito, quindi insomma è un bambino, non si lascia, non si lascia
suggestionare.
Giulia: Sì, ma ecco proprio perché è un bambino, nei bambini il sistema immunitario prima o poi si sviluppa,
quindi con la crescita diventano anche un po' più resistenti a tutti questi virus che ne so...
Laura: Insomma tu non sei molto convinta.
Giulia: Guarda io non sono molto convinta, io ho bisogno di un medico che ci capisca qualcosa, che mi dia un
prodotto che funzioni perché finora m'è sembrato che andassero avanti a tentativi. Proviamo con questo, se non
va bene proviamo con quello e poi, insomma, non è che le medicine me le regalassero.
Laura: Certo. E guarda, è un altro aspetto della medicina omeopatica è proprio questo: che andando da un
omeopata non spenderai certo più di quanto hai speso finora.
Giulia: Ah, beh, lo spero, perché so solo io quel che ho speso, insomma. Comunque, va be', guarda, io adesso
provo questa nuova cura e, non dovesse funzionare, vorrà dire che...
Laura: … che ti darò io un indirizzo.
Giulia: E sì, va be'.
Diálogo 15
Guido: Ah! Che fai? Ti guardi la partita con me?
Cristina: Eh, figurati! Sai che m'importa a me della partita.
Guido: Allora che c'è?
Cristina: Ti devo dire una cosa.
Guido: È chiaro, no? Tu appena mi vedi che io mi siedo davanti al televisore per vedere la partita, mi devi dire
qualcosa.
Cristina: E certo.
G: È più forte di te.
C: E sì.
G: Non ne puoi fare a meno.
C: Volevo proprio scocciarti...
G: Allora questa cosa dilla velocemente perché la partita sta per cominciare.
C: Perfetto. Allora, per dopodomani sera sono riuscita a trovare due biglietti per “La locandiera” dopo essermi
fatta due ore di coda stamattina.
G: Per dopodomani sera. S'era detto sabato...
C: E sabato non c'eran più biglietti.
G: E va be' niente, mi dispiace, ma dopodomani sera a teatro ci vai da sola.
C: Perché?
G: Perché io ho già preso un impegno con Sergio per vederci...
C: Guido!
G:... il Brasile a casa sua.
C: Non è possibile! Anche il Brasile! Ti sei visto l'Italia!
G: Ma ci sono i mondiali di calcio e le partite me le vedo tutte.
C: Ah, Dio mio!
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G: E quindi mi dispiace, me l'hai detto troppo tardi, cara.
C: Come troppo tardi?
G: Se me l'avessi detto prima...
C: Come se te l'avessi detto prima? Se te l'avessi detto prima, non sarebbe cambiato proprio nulla, perché ti
saresti visto lo stesso questa maledetta partita.
G: E va be'.
C: È possibile che tu non voglia mai fare niente con me? Anche l'ultima volta, cos'era? La festa di Francesca...
G: Ancora?
C: Eh, ancora.
G: Ma tu le cose me le dici all'ultimo momento! Scusa...
C: All'ultimo momento! Te le dico quando ti vedo!
G: ma no! È troppo tardi, anche in quel caso. E poi senti chi parla.
C: Perché?
G: Ma perché tu alla festa di mamma ci sei venuta?
C: E dagli!
G: Ah, lo vedi!
C: Eh, 'sta festa di mamma!
G: Con una differenza: che io della festa di Francesca non lo sapevo.
C: E io invece della festa di mamma sì!
G: Sì. E io benché te l'avessi detto e ripetuto, benché lo sapessi perfettamente, hai preferito andare a quel
convegno.
C: Ho preferito! Era indispensabile per me andare a quel congresso!
G: Macché indispensabile, figurati!
C: Ma sì! Figurati! Sempre le stesse storie! È da un mese che mi ripeti 'sta storia, guarda!
G: Comunque io ormai la partita ho deciso che me la vedo con Sergio!
C: Uffa! Ma non te la puoi registrare e guardatela poi, dopo?
G: Macché sei matta? La partita io devo viverla. Il Brasile non lo si può vedere dopo, io devo viverla in diretta.
Non si può!
C: Uff, queste partite in Tv, quanto son scoccianti!
G: Io ho preso un impegno!
C: Sempre lì davanti alla televisione con 'ste partite!
G: Senti chi parla! Senti chi parla!
C: Perché.
G: Lei che fa tanto l'intellettuale!
C: Beh!
G: Che poi il pomeriggio ti guardi quelle telenovelas in televisione e peggio ancora la sera quei programmi
strappalacrime. Ma per carità!
C: Senti, guarda!
G: Guarda facciamo una cosa: tu a teatro ci vai con una tua amica.
C: Ecco, bene! Che sarà anche molto più piacevole!
G: Oh, bene. Io, che sono un uomo generoso, vi ci accompagno in macchina, però ve ne tornate a casa in taxi
perché io vado a vedermi la partita da Sergio!
C: Da Sergio!
G: Esatto! Anzi, adesso la partita comincia, quindi per favore lasciami tranquillo.
C: Va bene, senti, guarda, buon divertimento!
G: Grazie!
C: Dio mio! Che ignorante di un uomo che c'ho!
G: Esì, va be', va be', ciao!

Diálogo 16
Intervistatore: Allora, Gabriella, tu guardi la televisione?
Gabriella: Sì, abbastanza, non esageratamente, ma la guardo.
I: Quando soprattutto?
G: Per esempio la sera.
I: Senti, e i tuoi bambini guardano la televisione?
G: Purtroppo sì, passivamente.
I: Tu fai qualcosa per impedirglielo?
G: Eh sì, cerco, tento di farlo, però non mi riesce sempre.
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I: Ho capito. Dunque, Virgilio, anche tu hai due bambini, come Gabriella. I tuoi bambini guardano la
televisione?
Virgilio: Sì, guardano soprattutto programmi per bambini, che ultimamente sono curati, sono vedibili, ecco.
Quando c'è qualcosa di violento sia io che la madre ci imponiamo e la spegniamo.
I: Ho capito. Senti, e tu guardi la televisione, sì?
V: Sì, volentieri, io non l'ho mai demonizzata, non ne faccio una scorpacciata come, come molti, però, ecco,
neanche la voglio demonizzare perché mi piace, mi piace soprattutto il notiziario, mi piace la trasmissione anche,
così, cabarettistica e le partite, perché no? Ecco, io non voglio rifugiarmi sempre dietro la figura dell'uomo
impegnato culturalmente, politicamente. Sono stato, sono anche questo, però insomma la televisione non è il
demonio.
I: E invece tu, Luciana, tu hai detto che odi la televisione.
Luciana: Sì, la odio assolutamente, guarda.
I: Perché?
L: Mah, secondo me è sostituibile con altri mezzi. Per esempio, io guardo il telegiornale ogni tanto, però
preferisco leggermi le notizie sul giornale, le trovo più interessanti, ho più tempo per pensarci, per rileggermi
anche magari un articolo che trovo interessante. Poi vedo ogni tanto anche qualche film, qualche film anche
interessante, però preferisco vederlo al cinema, quindi io personalmente potre benissimo vivere senza
televisione, potre farne a meno benissimo e soprattutto mi scoccia il fatto che mio figlio ci si spiazzi davanti,
così, e senza... non sceglie i programmi, lui semplicemente accende e si guarda, si sorbisce quello che viene
offerto in quel determinato momento.
I: E tu fai qualcosa per impedirgli...
L: Mah, se sono presente sÌ. Se sono presente gli permetto sì di vedere ogni tanto che so I cartoni animati o
qualche bel documentario, però spesso io lavoro, quindi non sono a casa e quindi non posso evidentemente
controllare cosa fa lui.
I: Ho capito. Invece Daniela non ha la televisione.
Daniela: No. Proprio non ce l'ho e non l'ho mai avuto e penso che l'avrò mai.
I; Ma perché tu odi la televisione?
D: Sì, sì, proprio mi è... proprio mi è antipatica. Mi è antipatica, già l'apparecchio in se stesso, così, questa
scatola, così, questo coso con questo schermo...
I: Sì, secondo me fa male.
D: A chi? A tutti o in particolare a qualcuno?
I: Sì, secondo me a tutti, a tutti, sì. Soprattutto secondo me a quelli che non s'accorgono neanche appunto di tutto
il tempo che stanno a passare davanti al teleschermo.
Diálogo 17
Fabrizio: Oh, scusa eh, scusa il ritardo. Mi dispiace.
Francesca: Ma, Fabrizio, ciao. Ma che faccia che hai!
Fabrizio: E per forza! Ho appena fatto una litigata con con uno qui in mezzo alla strada.
Francesca: Hai litigato?
Fabrizio: Sì, con un cretino! Guarda, c'è mancato poco che gli mettessi le mani addosso.
Francesca: Addirittura!
Fabrizio: Eh, sì.
Fabrizio: Io gli ho chiesto se gli sembrava quello il modo di parcheggiare.
Francesca: Certo.
Fabrizio: E lui mi ha risposto che aveva girato tanto e che non aveva trovato posto e che lui, insomma, la
macchina da qualche parte la doveva lasciare. Hai capito?
Francesca: Ma è roba da matti, guarda!
Fabrizio: E poi io gli ho chiesto: “Ma scusi, il clacson non l'ha sentito? Son dieci minuti che lo suono.” E lui
m'ha risposto che sì, che l'aveva sentito, ma che non poteva liberarsi. E che poi, insomma, non era colpa sua se a
Roma uno non può più girare con la macchina.
Francesca: Che mondo! C'è un'arroganza!
Fabrizio: Eh sì.
Francesca: E perché che è successo?
Fabrizio: Eh, perché è successo che venendo qua volevo passare dal commercialista e son passato dal
commercialista. Ho trovato un posto. Sai che trovare un posto è una cosa difficilissima. Ho trovato un posto, ho
parcheggiato la macchina, sono stato mezz'ora dal commercialista e poi quando sono sceso c'era un cretino che
aveva parcheggiato la sua macchina davanti alla mia.
Francesca: Ma va'!
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Fabrizio: Naturalmente senza... sai mai che mettessero un biglietto. Sono al numero tal dei tali. Sono nel negozio
tal... Niente. La macchina era chiusa naturalmente e allora io ho cominciato a affacciarmi a tutti i negozi, a
chiedere di chi fosse la macchina. Naturalmente non era di nessuno. No?
Francesca: Certo.
Fabrizio: E niente. A quel punto, sai, ho aspettato, ma che potevo fare?
Francesca: Hai cercato un vigile?
Fabrizio: Sì, I vigili, che... capirai, quelli, quando ce n'è bisogno, non li trovi mai. E niente. A quel punto ho fatto
una cosa che non mi piace fare, ho cominciato a suonare il clacson.
Francesca: E chiaro.
Fabrizio: Chiaro, però sai la gente passa, ti guarda male, perché naturalmente in quel caso, capisci, sembrava che
il maleducato fossi io e non quel cretino che aveva parcheggiato la macchina in quel modo. E niente. Poi, dopo
dieci minuti, è arrivato tranquillo, sereno, calmo, sai, come se non fosse successo niente. L'avrei ammazzato.
Francesca: E non ha detto niente?
Fabrizio: Niente. Né scusa, né mi dispiace.
Francesca: Ma guarda!
Fabrizio: Io gli ho chiesto se gli sembrava quello il modo di parcheggiare.
Francesca: Certo.
Fabrizio: Eh sì, e lui mi ha risposto che sì, aveva girato tanto e che non aveva trovato posto e che insomma la
macchina da qualche parte la doveva lasciare. Hai capito?
Francesca: Ma è roba da matti guarda!
Fabrizio: Eh, sì, io non lo so. Poi, Santo Dio. Io ho suonato il clacson e gli ho detto: “Ma scusi, il clacson non
l'ha sentito? Son dieci minuti che lo suono?” E lui m'ha risposto che sì, che l'aveva sentito ma che non poteva
liverarsi. E che poi insomma che non era colpa sua se a Roma uno non può più girare con la macchina.
Francesca: Ma guarda, va', che mondo! C'è un'arroganza.
Fabrizio: Sì.
Francesca: Una cosa pazzesca!
Fabrizio: Infatti, infatti. Io ho capito a quel punto che avevo a che fare con un maleducato, ho capito che non
valeva la pena stare a discutere. Gli ho detto, gli ho fatto presente quanto fosse maleducato e comunque gli ho
detto che era stato fortunato ad aver incontrato una persona educata come me, perché, se avesse incontrato un
maleducato come lui certamente non se la sarebbe cavata così a buon mercato.
Francesca: E certo.
Fabrizio: E poi sai, voglio dire, a un certo punto c'era anche da ridere perché nel frattempo, sai io ero un pochino,
insomma ero arrabbiato e s'era radunata la gente, no? Intorno.
Francesca: Chiaro!
Fabrizio: E naturalmente davano ragione a me, c'era addirittura chi diceva che avrei fatto bene, avrei dovuto
graffiargli la macchina...
Francesca: E se lo sarebbe pure meritato.
Fabrizio: E certo. Comunque, niente, questo è quello che succede a girare in macchina per Roma. La prossima
volta invece prendo il motorino così, niente, tagliamo la testa al toro e non se ne parla più.
Francesca: mah, guarda, è un mondo. Non c'è più senso civico. Ognuno pensa a sé... È un mondo di maleducati,
guarda.
Fabrizio: Sì, andiamoci a prendere un caffè, va'!
Francesca: Eh, sì, va'.
Diálogo 18
Luca: Senti, hai visto ieri sera in televisione la tribuna politica?
Tommaso: Sì, l'ho vista.
Luca: Ma hai notato niente sul linguaggio che usavano?
Tommaso: Beh, il linguaggio dei politici.
Luca: Sì, il linguaggio dei politici, però alla normale mancanza di chiarezza adesso s'aggiunge anche quest'uso
indegno, devo dire indecoroso, bruttissimo oltrettutto esteticamente...
Tommaso: Di che cosa?
Luca: Di parole ricavate e ricalcate sull'inglese del tipo supportare per esempio.
Tommaso: Eh.
Luca: Sì, oppure, che ne so, proposizione invece di proposta.
T: Eh. Be' va be'.
L: No! Ma che contribuisce a dare all'insieme quel carattere di linguaggio oscuro usato proprio per non far capire
niente alle persone, cioè per parlarsi tra loro senza far capire niente al pubblico.
T: Che fai come i francesi che vogliono eliminare le parole inglesi adesso? Soltanto le parole francesi.
L: A be' guarda secondo me quello comunque è un atteggiamento sano nei confronti della propria lingua.
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T: Mah, insomma, a me sembra un pochino nazionalistico, un pochino sciovinista come comportamento.
L: Ma no, perché guarda che qui c'è un conformismo del piacere del termine straniero per il puro piacere del
termine straniero fine a se stesso. Ma che poi oltre che, oltre che usato in questi, in questi dibattiti, in questo tipo
di linguaggio anche a sproposito fra l'altro perché proposizione al posto di proposta è proprio uno sproposito.
T: E be' è un anglicismo.
L: E va be'. Però questo poi passa nell'uso comune. Tu senti la gente che parla e anche là dove ci sono dei
termini italiani bellissimi, allora la gente che parla dice: “Il mio target nella vita è raggiungere questo o
quell'altro” anziché il mio scopo nella vita, il mio obiettivo, il mio... quello che sia. Oppure “Non ho un feeling
col mio compagno”.
T: Eh, ma tu che faresti? Io questo voglio sapere.
L: Io sono e voglio rimanere un single.
T: Va be', d'accordo, ma tu che faresti? Come interverresti? Questo vorrei sapere.
L: No, ma, si può secondo me intervenire a livello di autirità, appunto, come hanno fatto in Francia.
Naturalmente non impedendo di fatto l'uso di certi termini nelle conversazioni private. Però, se venisse impedito
in pubblico per esempio sulla stampa, nei luoghi pubblici eccetera, automaticamente questo avrebbe un'influenza
anche nel discorso privato.
T:Sei sicuro?
L: Sì! Ah, sicuro. Sì perché questo modo pubblico di parlare incoraggia il modo privato.
T: Ho capito. Senti, allora dimmi una cosa: computer tu come lo diresti in italiano?
L: No, computer forse è computer, adesso non lo so.
T: Eh lo vedi.
L: A parte, ci sono elaboratore.
T: Ma elaboratore elettronico è troppo lungo. Computer è una parola più corta.
L: Sì. Ma finché siamo a computer d'accordo, però scusa single, io single.
T: Ma sì...
L: Io vivo da solo. Io non ho un compagno.
T: No, non è la stessa cosa. Quello che secondo me tu non capisci...
L: Il meeting, eh il meeting. L'incontro, l'assemblea, ma ci son mille termini.
T: Beh, onestamente io credo che queste parole restano nella lingua perché coprono uno spazio che le altre
parole non hanno. Dire vivo da solo non è la stessa cosa che... single è una scelta, vivo da solo può essere anche
una situazione a cui uno è costretto.
L: Sì, allora vivo da solo per scelta.
T: È troppo lungo!
L: Ma no!
T: È troppo lungo!
L: No, no, no.
T: Va be', senti, lasciamo perdere tanto con te... non ti si convince. Non c'è niente da fare.
L: Non ti si convince neanche a te, ma questo non significa che tu abbia ragione.
T: Mah va be', ne riparliamo.

Rete! 1
Diálogo 1
Lui: Come ti chiami?
Lei: Maria. E tu?
Lui: Mi chiamo Sandro.
Lei: Come, scusa?
Lui: Sandro, mi chiamo Sandro.
Lei: Piacere.
Lui: Piacere. Sei italiana?
Lei: No, sono argentina. E tu, di dove sei?
Lui: Io sono italiano.
Diálogo 2
Hostess: Buongiorno; tutto bene? Lei è italiano?
Sandro: Tutto bene, grazie. Sì, sono italiano.
Hostess: E Lei?
Maria: No, non sono italiana.
Hostess: Di dove è?

207

Maria: Sono argentina.
Hostess: Come si chiama?
Maria: Maria Caballero.
Hostess: Maria. Scusi, come si scrive il cognome, per favore?
Maria: C.a.b.a.l.l.e.r.o.
Hostess: Perfetto. Va in Italia per turismo?
Maria: No, studio italiano all'università.
Hostess: Bene, studia italiano. Grazie e arrivederci.
Maria: Prego. Buongiorno.
Sandro: Perché queste domande?
Hostess: Per una statistica sui passeggeri Alitalia.
Diálogo 3
Poliziotto: Passaporto, per favore.
Passeggero: Ecco.
P: Lei si chiama?
Pa: Sarah Rizza.
P: È inglese.
Pa: Sì.
Po: La sua famiglia è inglese?
Pa: no, italiana.
Po: Vive a Londra?
Pa: No, a Rainham.
Po: Come scusi? Come si scrive?
Pa: R.a.i.n.h.a.m.
Diálogo 4
Maria: Ciao Sandro!
Sandro: Maria, non ho il tuo indirizzo...
Maria: Giusto! Ma io non ho ancora una casa.
Sandro: Senti Maria, io abito a Perugia, in Via Danti 8.
Maria: Davvero? Abiti a Perugia? Qual è il tuo numero di telefono?
Sandro: 0755226305
Maria: 0755226305. Ti telefono, ciao!
Sandro: Maria?
Maria: Sì? Cosa?
Sandro: Quanti anni hai?
Maria: 20. Ciao, c'è l'autobus.
Sandro: Ciao.
Diálogo 5
Direttore: Buongiorno, mi chiamo Di Napoli. Sono il direttore di Video 2000.
Sandro: Buongiorno.
Direttore: Prego, si può sedere. Allora, Lei è il Signor?
Sandro: Sandro Anelli.
Direttore: Quanti anni ha?
Sandro: 26.
Direttore: È sposato?
Sandro: No.
Direttore: Dove abita?
Sandro: A Perugia, in Via Imbriani 8.
Direttore: Ha il telefono?
Sandro: Sì, 0755226305.
Direttore: Benissimo. Che lavoro fa?
Sandro: Al momento non lavoro.
Direttore: è molto giovane. Ha avuto qualche esperienza nel nostro settore?
Sandro: Allora... esperienza di lavoro... faccio video da alcuni anni... e poi ho lavorato per tre mesi per
un'agenzia americana durante un corso di specializzazione a New York.
Direttore: Interessante; Lei è laureato?
Sandro: Sì, in Scienze delle Comunicazioni.
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Direttore: Ha la patente?
Sandro: Sì.
Direttore: Sa usare il computer?
Sandro: Sì, non benissimo, comunque...
Direttore: Quali lingue straniere conosce?
Sandro: Parlo l'inglese e il francese correttamente.
Direttore: Mi scusi un momento.
Diálogo 6
Sandro: Pronto?
Maria: Pronto, posso parlare con Sandro, per favore?
Sandro: Sono io, chi parla?
Maria: Sono Maria.
Sandro: Maria, ciao. Come stai?
Maria: Bene e tu?
Sandro: Bene, grazie. Come va il corso d'italiano?
Maria: Per il momento molto bene. Comincia domani!!
Sandro: Senti, possiamo fare qualcosa insieme?
Maria: Non lo so...
Sandro: Perché non vieni a cena a casa mia domani sera?
Maria: Va bene. Cucini tu?
Sandro: Tranquilla. Cucina mia madre.
Diálogo 7
Pronto?
Pronto? Sono Paolo. C'è Silvia, per favore?
No, è all'università.
Come? Non sento bene! Può parlare più forte?
Silvia non c'è; è all'Università.
Posso lasciare un messaggio?
Certamente!
Sono Paolo, sono in Tunisia. Telefono domani mattina.
Va bene.
Grazie. Arrivederci.
Prego. Ciao.
Diálogo 8
Francesco: Pronto Luisa?
Luisa: Chi parla?
Francesca: Sono Francesca...
Luisa: Francesca, che sorpresa! Sei a Venezia?
F: Sì, in questi giorni sono a Venezia. Poi, la settimana prossima, vado a Londra e poi in Brasile.
L: Certo che tu con questo lavoro di hostess sei sempre in giro. Senti, quando ci vediamo?
F: Questa sera non posso. Sono a cena con I miei genitori. Sai, non li vedo mai.
L: Perché non ci vediamo domani a pranzo?
F: D'accordo. Va bene a mezzogiorno alla Tarverna San Trovaso?
L: Benissimo, a domani. Ciao.
F: Ciao.
Diálogo 9
Sandro: Pronto?
Maria: Pronto Sandro. Sono Maria.
Sandro: Ciao Maria, come stai?
Maria: Benissimo! Finalmente ho una casa! Beh, una stanza in un appartamento con altri due studenti.
Sandro: Che bello! Dov'è l'appartamento?
Maria: È qui a Perugia, in centro. Ho anche il telefono. Scrivi il mio numero!
Sandro: Sono pronto!
Maria: 075 23 82 567. L'unico problema è che il 31 marzo viene un altro studente e io...
Sandro: In marzo? E perché ti preoccupi? Siamo in settembre. Mancano ancora sei mesi...
Maria: Sì, hai ragione... Quando vieni a vedere la casa?
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Sandro: Non lo so. Ti chiamo domani. Va bene?
Maria: Sì, perfetto. Ciao.
Sandro: Ciao, Maria.
Diálogo 10
Impiegato: Hotel “Al ponte” prego...
Cliente: Buongiorno, vorrei prenotare una camera matrimoniale con bagno per due settimane, in settembre.
Impiegato: Mi dispiace, non c'è posto. Mi chiama troppo tardi.
Cliente: Ma se siamo ancora in inverno!
Impiegato: Lo so, ma purtroppo per agosto e settembre ormai non c'è più un posto. Venezia è piena di turisti...
Cliente: E in luglio?
Impiegato: Sì, è fortunato. C'è una matrimoniale libera dall'1 al 15.
Cliente: Bene. Purtroppo però in luglio posso solo una settimana.
Impiegato: La prima o la seconda?
Cliente: Dall'1 al 7 va bene.
Impiegato: Ok allora, lei è il signor...
Cliente: Wessner, Theo Wessner
Impiegato: Allora Wessner... prima settimana di luglio... matrimoniale con bagno. Ecco fatto Signor Wessner.
Tutto a posto. A presto allora e grazie.
Cliente: Grazie a lei, arrivederci.
Diálogo 11
Pietro: Oggi devo andare io a fare la spesa, vero?
Chiara: Sì, tocca a te.
Pietro: Di cosa abbiamo bisogno?
Chiara: Non lo so, guarda cosa c'è nel frigo.
Pietro: Non c'è quasi niente. Allora: vino, uova, yogurt, formaggio...no, il formaggio c'è. Birra, almeno 15
bottiglie di birra.
Chiara: Compra anche mezzo chilo di carne di maiale per fare delle braciole... E un pollo. Ah, io vorrei anche
uno o due etti di prosciutto e un melone.
Pietro: Nient'altro? Grappa, whisky?
Chiara: Possibile che pensi solo a bere? Se hai sete, compra un pacchetto di caffè. Ah e due scatole di tonno e tre
di piselli.
Pietro: Posso andare adesso?
Chiara: Sì, ma non dimenticare il giornale!
Pietro: Ciao. Ah, e i soldi?
Chiara: Tieni. Di quanti soldi hai bisogno?
Pietro: Di 100 euro.
Diálogo 12
Cameriere: Buonasera. Siete in due?
Di Napoli: Buonasera. Sì, avete un tavolo tranquillo dove possiamo parlare di affari?
Cameriere: Sì, di fianco a quella pianta... Prego, se volete, potete sedervi, il menù è sul tavolo.
Sandro: Hmm, iio vorrei un antipasto e un primo.
Di Napoli: E da bere? Cosa vuoi?
Sandro: Vorrei dell'acqua.
Cameriere: Scusate, di chi sono queste chiavi? Sono vostre?
Sandro: Ah, sono mie, grazie.
Cameriere: Volete ordinare?
Di Napoli: Sì, allora, per me un piatto di risotto ai funghi e della carne alla griglia.
Cameriere: E di contorno?
Di Napoli: Sì, allora; vorrei dell'insalata mista.
Cameriere: E Lei, cosa vorrebbe mangiare?
Sandro: Un antipasto di mare e un piatto di penne all'arrabbiata.
Cameriere: E da bere?
Di Napoli: Acqua minerale e una bottiglia di vino rosso della casa.
Sandro: Le mie penne erano veramente buone.
Di Napoli: Cameriere, il conto per favore.
Cameriere: Volete un dolce, un po' di frutta?
Di Napoli: Per me del gelato al cioccolato. Vorresti un dolce anche tu?
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Cameriere: No, per me solo un caffè, grazie.
Diálogo 13
Salumiere: Buongiorno, Signora Sanna.
Cliente: Buongiorno.
Salumiere: La stanno servendo?
Cliente: No. Vorrei un po' di prosciutto crudo.
Salumiere: Quanto prosciutto desidera?
Cliente: Un po'... non so... un etto e mezzo circa.
Salumiere: Sono quasi due etti. È troppo?
Cliente: No, va bene.
Salumiere: Ecco il prosciutto. Poi?
Cliente: Un pezzo di formaggio parmigiano.
Salumiere: Questo va bene?
Cliente: Quanto costa?
Salumiere: 15 euro al chilo.
Cliente: Costa molto! Ne vorrei un pezzo piccolo. Mezzo chilo circa.
Salumiere: Ecco qui. E poi?
Cliente: Il latte. E anche un chilo di pane.
Salumiere: Nientr'altro?
Cliente: E' tutto grazie. Quant'è?
Salumiere: Allora... sono euro 16,35.
Cliente: Ecco a Lei 20 euro.
Salumiere: Ecco il resto.
Cliente: Arrivederci.
Diálogo 14
Paola: Ciao, Luisa.
Luisa: Ciao, Paola, come stai?
Paola: Bene, dove stai andando?
Luisa: A fare la spesa, al supermercato qui vicino. Vieni con me?
Paola: Grazie, ma a casa ho già tutto e poi non mi piacciono i supermercati, c'è troppa confusione, troppa gente.
Io preferisco I negozi piccoli, il mio fruttivendolo, il mio macellaio...
Laura: Sì, però così perdi molto tempo. Al supermercato trovi tutto, e anche I prezzi non sono troppo alti.
Paola: Forse per I prezzi hai ragione, nei negozi si spende un po' di più, però dove metti la qualità? La carne del
mio macellaio è insuperabile e il martedì al mercato c'è il pesce fresco che è una meraviglia. E poi senti, vai al
supermercato ogni giorno e non conosci nessuno, invece nei negozi tutti mi conoscono, mi salutano...pensa che il
droghiere mi porta la spesa a casa...
Laura: Eh, cara mia, tu hai tempo perché sei casalinga, ma io lavoro e ho un'ora quando esco dall'ufficio per
comprare quello che mi serve. E poi il supermercato apre anche la domenica e sotto c'è il parcheggio, così
veniamo con Luigi in macchina e compriamo di tutto, cibo, prodotti per la casa.
Paola: Però in questo modo finisce che spendi di più, io compro solo quello che mi serve.
Laura: Forse hai ragione, comunque sai, ormai è un'abitudine.
Paola: Lo so, comunque prima o poi vengo anch'io a fare la spesa con te. I piccoli negozi stanno tutti chiudendo.

Diálogo 15
[Professoressa Schiavi parlando]
Ragazzo: Accidenti! Io la Schiavi, non la capisco.
Ragazza: Neanch'io! E soprattutto non la sopporto. Ha la capacità di farmi odiare la storia.
Ragazzo: Tra due ore abbiamo inglese. Ci sono un sacco di compiti. Li facciamo adesso? Hai il quaderno?
Ragazza: No, non ce l'ho; ce l'ha Piero.
Ragazzo: Prendi un foglio del mio.
Ragazza: Dove sono i miei occhiali?
Ragazzo: E quelli cosa sono? Li hai in testa.
Insegnante: Ehi, voi due! Cosa state facendo? Vi vedo... e vi sento, cosa credete? Smettete di chiacchierare!
Ragazzo: Hai ragione. E' insopportabile!
Diálogo 16
Insegnante: Allora, Yoko. Mi può dire perché vuole fare un corso d'italiano?
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Yoko: Sì, in Giappone ho lavorato per una banca americana e ho imparato bene l'inglese. Le lingue mi piacciono
molto e ora voglio imparare un'altra lingua.
Insegnante: Perché proprio l'italiano?
Yoko: Perché mi piacciono molte cose dell'Italia.
Insegnante: Ad esempio?
Yoko: La moda, la cucina... e poi...
Insegnante: E poi?
Yoko: Vado pazza per il calcio. Mi piace moltissimo.
Insegnante: Quindi interessi più o meno culturali?
Yoko: Sì, ma anche perché vorrei vivere un po' in Italia, lavorando.
Insegnante: Lei parla abbastanza bene. Quali sono gli aspetti che vorrebbe migliorare?
Yoko: Prima di tutto la fonetica. Ho spesso problemi di pronuncia: la grammatica non è un grande problema, ma
il lessico, le parole, tutti i giorni trovo parole nuove che non conosco. Poi vorrei imparare a scrivere meglio.
Insegnante: Benissimo, ora vediamo il test scritto poi decideremo in che gruppo sarà.
Diálogo 17
Elena: Ciao Franco, allora come va il tuo corso di lingua?
Franco: Ciao Elena, insomma, faccio un po' fatica, la grammatica non mi piace molto...
Elena: Però senza grammatica come fai?
Franco: Bah! Io vorrei solo fare conversazione, gli errori magari li correggi con il tempo, intanto però parli,
comunichi e stai insieme agli altri...
Elena: Io non sarei capace di fare come te. Io se non conosco tutte le regole di grammatica ci penso cento volte
prima di dire due parole.
Franco: E allora come fai? Ripeti tutte le forme dei verbi e dei pronomi fino a quando non le sai a memoria? Mi
sembra un sistema così noioso! E poi se fai così quando cominci a parlare?
Elena: Non so cosa dirti. Io prima ho bisogno di seguire la spiegazione alla lavagna e leggere gli schemi sul
libro.
Franco: E magari poi li ripeti a voce alta.
Elena: Sì, proprio così!
Franco: Io no. Di solito cerco subito di leggere un testo.
Elena: Ma se non capisci tutte le parole come fai?
Franco: Non è tanto importante capire tutto subito. All'inizio quello che conta è comprendere il significato in
generale, quello che il nostro professore chiama il “contesto”. Magari cerchi una parola chiave per capire di cosa
si sta parlando e poi cominci a leggere più attentamente, facendo attenzione alle parole che non conosci.
Elena: Forse é come dici tu, però io devo guardare il dizionario ogni secondo, altrimenti ho l'impressione di non
capire un accidenti!
Franco: Ti consiglio di fare come faccio io. Ascolta bene e cerca di ripetere quando parli con gli altri quello che
senti a lezione, io di solito ascoltando mi ricordo abbastanza.
Elena: Figurati, io se non scrivo e non mi faccio delle schede non ricordo proprio nulla!
Franco: Beh! Sembra proprio che abbiamo due metodi di studio molto diversi!
Diálogo 18
Commessa: Buonasera, Signora, desidera?
Cliente: Sto cercando un maglione.
Commessa: Sì, è per Lei?
Cliente: Sì, è per me.
Commessa: Come Le piace? Abbiamo maglioni di vari tipi.
Cliente: Dunque, vorrei un maglione a tinta unita, di colore non scuro anzi abbastanza chiaro, con un disegno un
po' moderno...
Commessa: Le faccio provare questo che mi sembra adatto per Lei. Che taglia porta?
Cliente: Porto una M solitamente. Però quello non mi piace, vorrei un colore forte, caldo.
Commessa: Allora questo. È un giallo molto bello, il modello è sportivo, ma raffinato allo stesso tempo.
Cliente: Posso provarlo?
Commessa: Certamente.
Cliente: Mi sta bene?
Commessa: Secondo me sì. Le piace?
Cliente: Sì, molto. Quanto costa?
Commessa: 75 euro... Però Le faccio uno sconto di 15 euro. Fino a domani ci sono i saldi.
Cliente: Va bene, lo prendo.
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Diálogo 19
Renato: Ciao Lucie, cosa fai qui in cucina? Mi trovi al lavoro. Sto preparando la cena per te e i tuoi amici. Ti
piacciono gli spaghetti aglio, olio e peperoncino?
Lucie: Penso di sì. Non lo so. Non li ho mai mangiati.
Renato: Vieni ti insegno come si fanno.
Lucie: Dai, voglio vedere! Mi interessa molto imparare qualche ricetta italiana.
Renato: Dunque, prima cosa: gli ingredienti. Abbiamo bisogno di aglio, olio, sale, peperoncino e... spaghetti
naturalmente. Guarda lì se abbiamo tutte queste cose, per favore.
Lucie: Sí, ce le abbiamo tutte.
Renato: Siamo pronti?
Lucie: Aspetta, prendo un foglio e una penna e mi scrivo la ricetta.
Renato: La ricetta è semplice. Dunque, prima cosa: prendo l'aglio e lo taglio a fettine sottili, poi le metto in una
padella con un po' d'olio e le faccio dorare. In una pentola faccio bollire molta acqua con il sale per gli spaghetti
e quando bolle li metto nella pentola. Dopo...
Lucie: Aspetta sto ancora scrivendo, se no poi non mi ricordo più.
Renato: Dunque, ti stavo dicendo... Attenzione gli spaghetti devono essere al dente. Non li devi cuocere troppo.
Lucie: E con l'aglio cosa faccio?
Renato: Aggiungi il peperoncino e ancora un po' d'olio e poi li versi sugli spaghetti. Li mescoli bene e poi sono
pronti per essere mangiati.
Lucie: E' una ricetta che mi piace, sembra facile e veloce. Ma e Camillo? Non gli piacciono le cose piccanti!!!
Renato: Accidenti!! Beh, gli facciamo gli spaghetti al burro. O ha anche il colesterolo alto?
Diálogo 20
Commessa: Buongiorno signora, La posso aiutare?
Cliente: Grazie, sto cercando un vestito per mio marito.
Commessa: Ha già qualche idea?
Cliente: Veramente no, sono molto incerta.
Commessa: Di solito come si veste suo marito?
Cliente: Non è un tipo troppo formale, però gli piace vestirsi con una certa cura.
Commessa: Abbiamo alcuni modelli sportivi che potrebbero andare bene. Ad esempio gli piacciono questi? La
qualità della stoffa è molto buona e il taglio è molto moderno.
Cliente: Sì, non è male, però non mi piace il colore, mi sembra troppo chiaro e poi lui non sopporta il marrone.
Commessa: Non si preoccupi, ne abbiamo di vari colori. Le piace quello verde scuro?
Cliente: Ecco, questo non è male.
Commessa: Che taglia porta suo marito?
Cliente: Di pantaloni ha il 54 e per la giacca preferisce sempre una extra large, gli piace vestirsi un po' largo.
Commessa: Allora questo dovrebbe andare bene. Comunque conservi lo scontrino, così se non va bene lo può
sempre cambiare.
Cliente: D'accordo lo prendo. Quanto le devo?
Commessa: Questo viene 200 euro.
Cliente: Mi sembra piuttosto caro. Mi fa un po' di sconto?
Commessa: Mi dispiace signora, na non posso. Noi non facciamo sconti, i nostri prezzi sono fissi.
Cliente: Pazienza. Lo prendo lo stesso.
Diálogo 21
Intervistatore: Allora, Anna, raccontami qualcosa di te, della tua vita, del tuo tempo libero.
Anna: Cosa vuoi sapere?
Intervistatore: Non so, potresti iniziare dall'età.
Anna: Tanto per cambiare... sai, comincia a essere una domanda imbarazzante... Comunque... sono nata il 17
gennaio 1969; non sono sposata... vuoi anche il numero di telefono?... Da diversi anni vivo con Domenico.
Lavoro in un asilo nido, sono maestra. I miei “studenti”, tra virgolette, sono un po' particolari. I più grandi hanno
3 anni e I più piccoli, beh, pochi mesi. L'asilo è chiuso il sabato e la domenica, così solitamente riesco a fare
diverse cose durante il fine settimana.
In inverno mi piace andare a sciare. Oppure quando non c'è neve o fa brutto tempo, vado al cinema o a ballare, a
volte a teatro. Spesso invito amici a cena o vado a casa loro. In primavera e in estate è tutto più facile, cioè si può
uscire senza problemi. Di sera, poi, vado a mangiare un gelato dopo un bel giro in bicicletta. Oppure, non so...
vado a giocare a tennis.
In estate, poi... sono in vacanze per due mesi e tra un viaggio e l'altro vado spesso in piscina o al fiume o a
prendere il sole. Poi, cos'altro... leggo molto... mi rilasso... sai, ho bisogno di recuperare energie, dopo un anno
con bambini così piccoli...
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A proposito di viaggi e tempo libero... tu non sai cosa mi è successo la settimana scorsa...
Intervistatore: …. Dai raccontami! Sono curioso...
Anna: Allora... Dieci giorni fa ho ricevuto una lettere con un biglietto con scritto:
“Complimenti Lei ha vinto un week-end di sport presso il Centro Natura e Salute”... Poi l'indirizzo e il numero di
telefono. Così ho chiamato e mi hanno confermato tutto, ma non mi hanno voluto dire come mai hanno dato
questo premio proprio a me. Sono partita, curiosa di saperne di più e quando sono arrivata là, ho visto molte altre
persone che come me avevano vinto un week-end presso quel centro. La cosa si è fatta subito misteriosa: mi
hanno dato una stanza e la chiave... Sono salita nella mia camera, e curiosa come sempre, dietro la porta ho visto
un cartello con i prezzi: per la pensione completa il prezzo era di 60 euro al giorno comprese le attività sportive.
Invece il prezzo della pensione completa della seconda possibilità dal nome abbastanza chiaro “prezzo week-end
di sport gratuito” era di 45 euro, ma gli sport naturalmente erano gratuiti.
Ti puoi immaginare la mia rabbia e la velocità con cui me ne sono andata via... Ho ripreso i miei documenti e,
urlando, sono ripartita. Gli altri “vincitori” probabilmente hanno fatto la stessa cosa...
Intervistatore: Mica male come avventura.

Diálogo 22
Intervistatore: Allora, Marina, avrei qualche domanda da farti. Quali sono i luoghi di villeggiatura preferiti dagli
italiani?
Marina: Se parliamo di mete estive quindi viaggi e vacanze estive, parliamo chiaramente di viaggi oltre oceano
quindi lungo raggio, altrimenti chiaramente gli italiani viaggiano molto anche nei periodi dei ponti, quindi
Pasqua, Ognissanti ecc. per cui sono mete molto più brevi, chiaramente massimo in Italia o qualche week-end
all'estero.
Intervistatore: Quali sono i periodi in cui gli italiani viaggiano di più?
Marina: Gli italiani viaggiano soprattutto per il periodo di agosto, quindi la vacanza estiva e comuque i ponti
quindi parliamo di Pasqua, Natale, Natale non tanto, anzi, Pasqua, Capodanno, Ognissanti e tutti i ponti che
chiaramente ci sono nei week-end e chiaramente anche molto le settimane bianche e le vacanze estive.
Sicuramente non viaggiano molto nei periodi di giugno, maggio e settembre.
Intervistatore: Quante volte va in vacanza l'italiano medio?
Marina: Sì, diciamo che l'italiano medio comunque si concede almento un paio di vacanze all'anno. Chiaramente
predilige, appunto perché è medio, hotel 3 stelle, anziché 4 che gli consentono quindi di farsi una vacanza in più,
vale a dire la settimana bianca in inverno e la vacanza 15 giorni estivi al mare o comunque se non gradisce la
montagna, potrebbe viaggiare nei periodi dei ponti.
Intervistatore: Nei viaggi di nozze quali sono le mete preferite?
Marina: Le mete preferite per i viaggi di nozze sono chiaramete le mete esotiche quindi parliamo di Tailandia,
moltissimo anche l'Egitto, parliamo di Maldive, Caraibi, parliamo chiaramente di quelle vacanze da sogno come
vengono poi chiaramente reclamizzare e chi ha un budget un pochino più alto si allontana anche fino
all'Australia e... barriera corallina eccettera quidi diciamo che è un viaggio almeno di venti giorni, invece
mediamente i viaggi di nozze si fermano a dieci, quindici giorni.
Intervistatore: Grazie Marina per aver risposto e continuiamo...

Diálogo 23
Sandro: Mi presti il giornale?
Maria: Sì, volentieri.
Sandro: Che guaio!
Maria: Cos'è successo?
Sandro: Niente... sto leggendo le previsioni del tempo per domani. Guarda qua!
Maria: “Da domani freddo e pioggia su Centro e Nord Italia. Temperature attorno allo zero.” Bene! Per me è
meglio se piove. Devo stare a casa a studiare.
Sandro: Per me no, invece. E' un bel problema! Devo andare al Nord, in Lombardia... in macchina. E se poi
nevica...
Maria: Prevedono anche tempo sereno?
Sandro: Sì, in Sicilia... al Sud. Lì il tempo è quasi sempre bello.
Maria: Dai! A me sembra che esageri. Per due gocce d'acqua...
Diálogo 24
Laura: Ciao Isa, come va?
Isa: Bah, con questo caldo non riesco a fare niente!
Laura: Neanch'io. Non vedo l'ora di andare in vacanza, qui in città non si respira.
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Isa: Anch'io, però quest'anno un po' di mare non me lo toglie nessuno.
Isa: Hai già deciso dove andare?
Laura: Veramente no, però vorrei andare in un posto al mare, mi piace troppo stare al sole.
Isa: Anche a me, però non mi piace andare dove c'è troppa gente.
Laura: Nemmeno a me, figurati. Se vedo folla scappo.
Isa: Senti, visto che anche tu non hai ancora deciso niente, ti andrebbe di passare le vacanze insieme?
Laura: A me sì, però devo sentire Francesco, lui ha sempre il problema del lavoro...
Diálogo 25
Sandro: Senta, scusi, mi sa dire dov'è un pargheggio?
Passante 1: Mi dispiace, non lo so.
Sandro: Mi scusi, c'è un pargheggio qui vicino?
Passante: Allora, mi lasci pensare... Sì, ce n'è uno.
Sandro: Quanti chilometri ci sono da qui?
Passante 2: Sì, ci può andare in macchina senza problemi... non ci sono isole pedonali...
Sandro: Quanto tempo ci vuole per andarci?
Passante 2: Ci vogliono meno di 5 minuti. Dunque vede quella curva, là in fondo?
Sandro: Sì, la vedo.
Passante 2: Subito dopo c'è un ponte. Deve passare il ponte, andare a destra alla prima laterale e poi dritto per
circa... 300 metri fino al semaforo. Quando arriva al semaforo, deve girare a sinistra e lì vedrà l'entrata del
parcheggio proprio di fronte ad un supermercato.
Sandro: Ah, grazie mille. Spero di trovarlo. Arrivederci.
Passante 2: Arrivederci.
Diálogo 26
Sandro: Pronto?
Maria: Pronto, vorrei parlare con Sandro per favore.
Sandro: Sono io, ciao Maria.
Maria: Ciao, come va?
Sandro: Bene e tu?
Maria: Sto bene, grazie. Sandro, ti va di uscire una di queste sere?
Sandro: Volentieri. Dove vorresti andare?
Maria: Hai voglia di andare a mangiare una pizza?
Sandro: Per me va bene. Però perché non andiamo a Spoleto?
Maria: Cosa c'è a Spoleto?
Sandro: In questo periodo c'è il Festival dei Due Mondi. Potremo mangiare lì e magari ci sarà qualcosa
d'interessante.
Maria: Ok, quando ci vediamo? Domani sera?
Sandro: Domani sera? Mi dispiace, ma non posso. Sarò impegnato fino a tardi con il lavoro.
Maria: Allora perché non usciamo dopodomani?
Sandro: Dopodomani...Non so...
Maria: Dai Sandro, non fare il difficile!
Sandro: D'accordo. Ti prometto che passerò a prenderti verso le 7.
Maria: Benissimo. Ti aspetto. Ciao.
Sandro: Ciao Maria e grazie dell'invito.
Diálogo 27
Intervistatore: Paolo, tu sei insegnante d'italiano da tanti anni. Hai qualche tecnica particolare da suggerire per
memorizzare parole nuove?
Paolo: Che domanda! È un campo molto complesso che richiederebbe molto tempo...
Intervistatore: Qualcosa di semplice se possibile...
Paolo: Ti racconterò cosa mi è successo qualche anno fa quando stavo insegnando all'estero... Allora, ho
conosciuto una persona molto interessante, un linguista, che faceva yoga da tantissimi anni e un giorno lui mi ha
detto che voleva provare a ripetere una lista di parole in italiano... Ah, tieni presente che lui non conosceva
l'italiano. Allora gli ho scritto su un foglio 20 parole... tra cui verbi, aggettivi, nomi, ma anche pronomi come ne,
ci, ecc. Lui ha preso il foglietto e dopo alcuni minuti mi ha ripetuto le parole, nell'ordine in cui le avevo scritte.
Intervistatore: E c'è riuscito?
Paolo: Sì, di 20 parole ne ha ricordate 17.
Intervistatore: Ti ha detto come ha fatto?
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Paolo: Sì, è una tecnica molto antica che ho poi ritrovato in vari testi... È basata sulla visualizzazione, cioè l'aiuto
alla memoria attraverso le immagini che uno si crea dentro, nella propria mente.
Intervistatore: Ci sono delle fasi, o dei momenti?
Paolo: Per prima cosa devi pensare alle azioni che compi regolarmente, ad esempio tutti i giorni quando ti svegli
e ti alzi, una dopo l'altra. Ad esempio, apro gli occhi, mi alzo, mi metto le ciabatte, vado in bagno... E quando hai
ben immaginato la sequenza, ad ogni azione associ, abbini una parola...
Intervistatore: Ma come si fa?
Paolo: Ad esempio, apri gli occhi e davanti vedi... non so... un prosciutto e la parola prosciutto scritta, poi ti alzi
e vedi le ciabatte che sono viola, se la parola da ricordare è “viola” e sopra hanno un cartellino con scritto viola.
Se devi ricordare parole di cui non conosci il significato o delle sequenze di numeri, le visualizzi scritte su un
foglietto ad esempio dentro al lavandino... Insomma crei, immagini internamente una specie di film...
Intervistatore: E poi?
Paolo: Poi si ripetono le parole e solitamente si hanno buoni risultati. Le parole associate in questo modo si
ricordano meglio. Certo che se poi devi ricordare qualche altra parola e usi la stessa tecnica, la stessa sequenza di
immagini interne... beh il primo film si cancella.
Intervistatore: Tu usi questa tecnica?
Paolo: A volte sì e mi accorgo che più la uso più diventa efficace...
Intervistatore: Beh, grazie mille, Paolo.

Rete! 2
Diálogo 1
Maria: Sandro, ti dispiace dare un'occhiata a questo annuncio?
Sandro: Che cos'è?
Maria: Cercano una segretaria part time; sai che ho bisogno di lavorare, altrimenti devo tornare a casa.
Sandro: Hmm, aspetta che leggo cosa dice...
Maria: Secondo te può andar bene per me?
Sandro: Forse sì, non so se... qui chiedono varie cose...
Maria: Vuoi vedere il mio curriculum? Così poi mi dai qualche consiglio.
Sandro: D'accordo.
Maria: Allora, come ti sembra? Ho fatto degli errori?
Sandro: Errori? Ma va! Sei bravissima! Parli italiano perfettamente!
Maria: Smettila di farmi dei complimenti, mi fai diventare rossa!
Sandro: Per me il curriculum va benissimo. Chiaro che sei molto giovane, che non ti sei laureata e che non hai
molta esperienza.
Maria: Quindi non gli scrivo.
Sandro: Perché? Se loro lavorano molto con i paesi di lingua spagnola... sei perfetta.
Maria: Perfetta?! Non dire stupidate.
Sandro: Ascolta Maria, se non gli scriverai tu, lo farò io per te.
Diálogo 2
Direttore: Buongiorno
Maria: Buongiorno.
Direttore: Prego può sedersi. Che puntualità!
Maria: Grazie. Sì, sono forse un po‟ in anticipo, mi scusi, non conoscevo esattamente il vostro indirizzo.
Direttore: Il portacenere è lì, per spegnere la sigaretta. Dunque come si chiama?
Maria: Ah sì grazie. Mi chiamo Maria Caballero.
Direttore: Piacere. Io sono Francesco Cirillo.
Maria: Piacere.
Direttore: Mi scusi, come si pronuncia esattamente il suo cognome?
Maria: Caballero.
Direttore: Le dispiace se faccio alcune domande?
Maria: No, anzi faccia pure.
Direttore: Mi dica da dove viene?
Maria: Sono Argentina, di Buenos Aires.
Direttore: È in Italia da molto tempo?
Maria: No, non moltissimo, un po‟ più di un anno.
Direttore: Lei parla molto bene l‟italiano. Dove l‟ha imparato?
Maria: L‟ho studiato in Argentina e poi qui all‟Università per Stranieri.
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Direttore: Che altri studi ha fatto?
Maria: Ho finito la scuola superiore. Ho un diploma di una scuola di tipo economico.
Direttore: Conosce altre lingue straniere?
Maria: Beh, oltre all‟italiano che per me è una lingua straniera conosco l‟inglese.
Direttore: Ma lo conosce bene?
Maria: Sì, sì, mi scusi, ho anche il certificato della Cambridge University, il First certificate, che ho preso due
anni fa circa.
Direttore: D‟accordo, continuiamo. Ha già lavorato?
Maria: Sì, per alcuni mesi in una ditta di Buenos Aires. Facevo la segretaria.
Direttore: E sa usare il computer?
Maria: Beh, dipende. Cioè, sì, so usare vari programmi di scrittura e poi gli strumenti più importanti per inviare
messaggi o altro per via telematica, sa fra l‟altro è molto utile per poter comunicare con i miei in Argentina senza
spendere tanti soldi.
Direttore: Ah molto bene. Mi scusi ha dei figli?
Maria: No, non ho figli e sono nubile.
Direttore: Dove abita?
Maria: Vivo a Perugia, ma forse vengo a vivere ad Arezzo, dipende se andrà bene.
Direttore: Ha la macchina?
Maria: No, mi sposto solitamente con i mezzi pubblici, però ho intenzione di comprarmi un‟auto.
Direttore: Ah bene. Ha qualche domanda da farmi sul tipo di lavoro?
Maria: Sì. Allora per cominciare non so nulla della vostra ditta. Poi, nell‟annuncio si parla di un lavoro part-time
e a tempo determinato. Quante ore di lavoro sono alla settimana e fino a quando è il contratto e lo stipendio
ovviamente?
Direttore: Si tratta di un contratto di un anno quindi più o meno fino a marzo del prossimo anno e le ore sono 28
a settimana. C‟è un periodo di prova...
Diálogo 3
Intervistatrice: Allora Robert, tu sei sposato, vero?
Robert: Sì, ormai da 3 anni.
Intervistatrice: Ti sei sposato molto giovane.
Robert: Abbastanza, avevo 24 anni. Da alcuni anni vivevo da solo e poi ho conosciuto Scheila e...
Intervistatrice: Quindi eri abituato a badare a te stesso anche prima di sposarti.
Robert: A dire la verità, le cose sono proprio cambiate, sai quando sei da solo non devi pensare che a te stesso e
quindi per esempio finché i piatti non attivavano in camera da letto non li lavavo... il letto non lo facevo mai,
tranne quando lo cambiavo.
Intervistatrice: E adesso?
Robert: Adesso, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Diciamo al 50%.
Intervistatrice: Sei sicuro? Chi è che va a fare la spesa?
Robert: Io, naturalmente. Sheila odia dover pensare a cosa mangiare giorno per giorno, poi tutti i giorni cucino,
almeno una volta, per la cena.
Intervistatrice: Ok, 2 a 0 per te. E gli altri lavori?
Robert: Dunque, stirare, pulire e riordinare la casa sono lavori che fa Sheila. Io però lavo i piatti e scopo per terra
dopo mangiato. E a volte faccio il bucato, o meglio faccio andare la lavatrice... le poche cose che si lavano a
mano, ci pesa Sheila. Se ho un buco nella calza, beh o la butto via o Sheila me la cuce... Però pulisco le scarpe,
cioè ogni tanto lucido le mie scarpe.
Intervistatrice: Se fosse una partita di calcio secondo me vincerebbe Sheila, però devo dire che per essere un
uomo sei abbastanza utile...
Robert: Grazie per il complimento... Comunque lo accetto, visto che l'8 marzo!
4R2U2p28-9cd11 (lettura e cerchiare le parole che sentono f: mamma mia, casino)
Maria: Sandro, sai usare la videocamera?
Sandro: Sì, come mai me lo chiedi?
Maria: Così...
Sandro: Mi fai un favore? Puoi spegnere la luce? C'è troppo chiaro?
Maria: Sì, ma sei pronto?
Sandro: Certo, basta premere questo bottone e...
Maria: No, fermo! Così registri?
Sandro: Ah giusto... Stavo scherzando.
Maria: Ti spengo la luce. È a fuoco?
Sandro: Dai, non continuare! Ha la messa a fuoco automatica?
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Maria: Mamma mia! Ma quanta gente c'è nella tua famiglia?
Sandro: Siamo molti, vero? Questa al centro la conosci, è la sorella di mia madre e quello è un suo cugino, cioè
un mio zio.
Maria: Tuo zio?
Sandro: Beh, sì o forse è mio cugino. Non sono molto bravo con le parentele. Questa à la suocera di mia Zia
Franca con i suoi nipoti, figli del cognato di mia zia.
Maria: Che casino! E quelli a destra!
Sandro: La ragazza è mia cugina Sandra con suo marito e i loro due figli.
Maria: Che cosa sta facendo tuo nipote? Aiuto, che buffo!!
Sandro: Non so cosa sta facendo...
Maria: Che bella famiglia che hai. Ma lì dove siete?
Sandro: Al matrimonio della figlia della sorella di...
Maria: Basta!!
5R2U3p42cd18 (telefonata f: tutto e ogni, ne e ci, penso di)
Sandro: Pronto?
Maria: Sandro, ciao sono Maria. Come va?
Sandro: Ciao Maria, bene e tu?
Maria: Sto bene, grazie. Oggi è San Valentino!
Sandro: Ah, già, ma sai in Italia non è una festa così importante, è un modo per far spendere dei soldi alla gente e
basta.
Maria: Allora non sei stato tu...
Sandro: Io? A fare?
Maria: Mi è arrivato uno splendido mazzo di rose e credevo che... ma no scusa.
Sandro: Dai, te l'ho già detto: in Italia San Valentino... in realtà non me ne ricordo mai...
Maria: Allora, vai a Venezia o no?
Sandro: Penso di sì; ci vado domenica... ma non cambiare discorso...
Maria: C'è anche una cartolina. Ne hai spedita una simile a tua cugina quando eravamo a Firenze.
Sandro: Scusami di nuovo, non ne so nulla!
Maria: Va bene, se non ne sai nulla, non te ne parlo.
Sandro: Ogni volta mi metto nei guai con te! Non sono un vero italiano! Forse ne hai appena incontrato uno che
ha tutte le carte in regola... con tutti i fiori e le belle parole che sa scrivere!
Maria: Le hai anche tu, e non dire stupidate sugli uomini italiani, non sono così ingenua...
6R2U3p42cd19 (dialogo senza trascrizione f: vocabolario e stimolare conversazione)
Receptionist: Buongiorno, Signorina. Posso esserle utile?
Maria: Mi chiamo Maria Caballero. Dovrebbe esserci una prenotazione a mio nome per una stanza singola.
Receptionist: Mi faccia guardare... sì, eccola qui. Una singola con bagno per tre notti.
Maria: Esatto, con colazione.
Receptionist: Qui però c'è indicato: trattamento di mezza pensione, quindi ha anche la cena.
Maria: A dir la verità, io ho chiesto pernottamento e prima colazione, anche perché non so che cosa farò di sera...
Receptionist: Possiamo cambiare, non ci sono problemi, visto che è una ragazza così carina... però le spiego: per
questo mese abbiamo un'offerta promozionale per la pensione completa e la mezza pensione. Le facciamo
risparmiare un po' di soldi...
Maria: Beh, posso pensarci?
Receptionist: Sì certo, e se ha dei dubbi, sono sempre qui a sua disposizione. Intanto ecco la sua chiave. Tutte le
nostre camere hanno il bagno o la doccia... Stanza 341... Anzi, no, le do questa. Ha una vista insuperabile. È la
332.
Maria: Oh, grazie, molto gentile.
Receptionist: Mi dà il suo passaporto o carta d'identità, per favore?
Maria: Sì certo eccolo.
Receptionist: Ora chiamo un facchino per il suo bagaglio e per farle vedere la stanza.
Maria: Non si preoccupi per il bagaglio; è leggero, posso portarlo io. Una domanda: c'è il telefoo in stanza?
Receptionist: Sì, guardi ogni nostra stanza ha il telefono, la radio, la televisione e naturalmente il frigobar e l'aria
condizionata. Comuque, prenda questo opuscolo per saperne di più sui nostri servizi.
Maria: Grazie. Di notte c'è sempre qualcuno qui... è sempre aperto?
Receptionist: Sì certo. Ma mi tolga una curiosità? Lei conosce la nostra città?
Maria: No, non ci sono mai stata prima...
Receptionist: Non le piacerebbe che la portassi a scoprire le cose più belle, come si vive qui, cosa fa la gente di
sera...
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7R2U4p56cd28 (dialogo senza trascrizione f: comprensione vero o falso)
Giornalista: Allora Professore, ecco la prima domanda. Ci sono differenze tra il modo di nutrirsi degli italiani
oggi e nel passato?
Prof. Artoni: Senza dubbio. Pensi solamente a cosa è stato il contributo dell'America alla dieta italiana ed
europea. Lo sa che noi europei non conoscevamo né il mais, né i pomodori, né il cacao, e nemmeno la patata?!
Pensi quanti piatti di oggi sono a base di questi ingredienti.
Giornalista: Interessante, ma in un passato più recente?
Prof. Artoni: Certo, quando io ero giovane, ad esempio, erano gli anni del boom economico del dopoguerra, la
gente si avvicinava per la prima volta a un'alimentazione “ricca”; essere grassi, “ciccioni” era allora bello e gli
italiani magiavano e ingrassavano, ma soprattutto mangiavano male.
Giornalista: In che senso mangiavano male?
Prof. Artoni: Sì, mi sono espresso in modo inesatto. Il problema è che in Italia si mangia ancora male e troppo.
Un tempo si pensava che mangiare carne facesse bene sempre, ma non è così... Dobbiamo stare attenti a non
abusare dei grassi, soprattutto di quelli animali contenuti in molti alimenti.
Giornalista: Sì, nella carne, nel formaggio, nel latte...
Prof. Artoni: Esatto, pensi ad esempio alla carne: agli inizi degli anni '50, in Italia si consumava ¼ della carne
che si vendeva alla metà degli anni '80. Di latte e formaggi se ne utilizzava la metà. E invece allora si
mangiavano più legumi, più cereali, si consumava il doppio di riso, cioè di quelle sostanze che mancano alla
dieta di oggi.
Giornalista: Vuole dire che c'è un problema di mancanza di alcune sostanze?
Prof. Artoni: Sì, non esiste solamente un problema di abuso, ma anche di cattivo uso dei prodotti alimentari.
Dovremmo equilibrare meglio la nostra dieta, ad esempio mangiando più legumi e cereali e meno carne e
latticini, così diminuirebbero molte malattie, e poi bisogna mangiare meno. Ma le pare giusto che nei paesi
industrializzati dell'Occidente così tanta gente soffra di obesità... mentre nel Sud del mondo ogni anno muoiono
di fame milioni di persone?
8R2U4ptestcd- (telefonata-completamento f: imperfetto, pres. progressivo, passato prossimo)
Elena: Pronto Luisa, sono Elena, ti disturbo?
Luisa: No, figurati ho guardato un film noioso alla televisione. Dimmi tutto.
Elena: Senti, questa. Oggi, mentre aspettavo l'autobus per tornare a casa, qualcuno mi ha chiamato dall'altra parte
della strada. Al primo momento non l'ho riconosciuta, poi ho visto che era Annie... Annie Stratford. Ti ricordi?
Luisa: Come no, Annie, di Toronto, che sorpresa!
Elena: Proprio lei. Adesso lavora in Italia per una ditta canadese. È venuta a vivere a Firenze. Non ci ha
telefonato perché non aveva più il nostro indirizzo. Mi ha detto che cercava un ristorante e così l'ho invitata a
casa mia.
Luisa: Le hai dato il mio telefono? Mi piacerebbe rivederla.
Elena: Certo, Annie mi ha chiesto tanto di te. Comunque mentre mangiavamo, abbiamo deciso di fare qualcosa
insieme sabato prossimo. Ci stai?
Luisa: Certo, Annie mi è molto simpatica. Dai, allora ci vediamo sabato tutte e tre.
Elena: D'accordo, ciao.
Luisa: Ciao, buonanotte.
9R2U5p69cd37 (dialogo-dettato f: pronomi accoppiati e passato prossimo)
Cinzia: Allora, Francesca, c'erano varie cosa da fare oggi. Hai parlato al Sig. Ferraro dell'ultima spedizione?
Francesca: Sì, gliene ho parlato questa mattina.
Cinzia: Hai mandato il fax con l'offerta alla Ditta Antonioli?
Francesca: No, non gliel'ho inviato.
Cinzia: E quando lo farai?
Francesca: Lo sto scrivendo. Glielo invio tra dieci minuti.
Cinzia: Ah, devi telefonare a quelli dell'assistenza dei computer per dirgli che il server è rotto.
Francesca: Guardi che gli ho già detto ieri. Vengono oggi verso le 6.
Cinzia: E quando ce lo riportano?
Francesca: Dicono che ce lo possono riportare fra tre giorni.
10R2U5p68cd38 (telefonata f: espressioni, comprensione, modello)
Segretaria: Pronto, studio del Dott. Aloisio, buongiorno.
Silvano: Pronto. Buongiorno, sono Silvano Del Re, vorrei parlare con il Dott. Aloisio, per favore.
Segretaria: Mi dispiace, in questo momento non c'è. Posso esserle utile?
Silvano: Ho urgente bisogno di vederlo per un problema piuttosto grave di cui non vorrei parlare per telefono.
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Segretaria: Posso fissarle un appuntamento se desidera. Il dottore ha tempo martedì alle 15. Può andarle bene?
Silvano: No, no, è troppo tardi. Non è possibile raggiungere il dottore per telefono? Preferirei parlare con lui
direttamente.
Segretaria: Guardi, il dottore è fuori tutto il giorno, lo troverà domani. Se vuole può lasciare un messaggio.
Silvano: A che ora pensa che tornerà?
Segretaria: Non lo so, se vuole può darmi il suo numero di telefono e la faccio richiamare appena ritorna.
Silvano: Sì, le lascio il numero del cellulare: 335/5676858.
Segretaria: un attimo per favore... può ripetere.
Si: Certamente: 335/5676858
Se: Mi scusi come ha detto che si chiama.
Si: Silvano Del Re.
Se: Perfetto Sig. Del Re, darò il messaggio al Dott. Aloisio appena possibile.
Si: Ora che mi ricordo... non c'è anche un altro medico nel vostro studio?
Se: Sì, la Dott.ssa Ferraro.
Si: Me la può passare, per favore?
Se: Attenda in linea, vedo se è possibile. Mi dispiace ha l'interno occupato. Vuole aspettare in linea o richiama.
Si: Aspetto in linea, grazie.
Se: D'accordo.
Se: L'interno della dottoressa è libero, gliela passo. Arrivederci.
Si: Meno male, grazie per la sua disponibilità, arrivederci.
Se: Arrivederci.
11R2U5p70cd39 (telefonate f: comprensione)
Diego: Pronto?
Antonella: Pronto, soo Antonella. Vorrei parlare con Francesca per favore.
D: Ciao Antonella, sono Diego. Francesca non c'è, mi dispiace.
A: A che ora posso trovarla?
D: Dunque adesso sono le 6, sarà a casa fra un paio d'ore.
A: Non riesco a richiamarla, potresti lasciarle un messaggio?
D: Certo, dimmi.
A: Ho bisogno di parlarle, perché stanno arrivando i nostri amici francesi. Mi hanno detto che arrivano domani,
che è sabato e io lavoro. Dille di chiamarmi domattina molto presto.
D: Va bene, glielo dirò.
A: Ok, grazie, ciao.
D: Ciao.
12
Segretaria: Ditta Freschi, buongiorno.
Cliente: Pronto? Buongiorno, mi chiamo Piola, vorrei parlare con un addetto al commerciale per favore.
S: Il nostro responsabile, il Sig. Serena non è in ufficio in questo momento.
C: È una cosa un po' urgente. Vorrei lasciare un messaggio se possibile.
S: Prego, faccia pure.
C: Allora, sono Piola, avrei bisogno di una fotocopiatrice digitale per sostituire la vecchia che va più. Mi occorre
un preventivo al più presto. Entro dopodomani, il 4 di aprile.
S: Benissimo. Abbiamo il suo numero di telefono?
C: No, glielo do subito: 06 75433445.
S: Allora, 06 75433445. A posto.
C: Grazie, arrivederci.
S: Grazie a lei, arrivederci.
13R2U5p75cd- (dialogo-completamento f: pronomi accoppiati e passato prossimo)
Direttore: Camilla, mi scusi, ha dato all'ingegner Marchione i listini prezzi di quest'anno?
Segretaria: Sì, glieli ho dato ieri.
Direttore: E l'e-mail che doveva mandare alla Ditta Deltasud?
Segretaria: Gliela invierò tra un paio d'ore.
Direttore: C'era anche da consegnare la posta di oggi all'ufficio clienti.
Segretaria: Gliela ho inviata già.
Direttore: Ha detto a Milanese di essere puntuale per la riunione di stasera?
Segretaria: Glielo dico quando arriva.
Direttore: Ha mostrato le fotografie che le ho dato al responsabile dell'ufficio pubblicità?
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Segretaria: Gliele mostro quando torna dalle ferie.
Direttore: Ancora una cosa: ha chiesto agli addetti alle pulizie se possono cambiare orario?
Segretaria: Glielo chiederò domani.
Direttore: Molto bene. Se ho dimenticato qualcosa, me lo dica quando ritorno. Arrivederci.
Segretaria: Glielo dico sicuramente.
14R2U5ptestcd- (telefonata-riordinamento f: comprensione)
Segretaria: Buongiorno, studio legale Merlino.
Lenzi: Buongiorno, mi chiamo Lenza, c'è l'avvocato per favore?
Segretaria: Mi dispiace, l'avvocato in questo momento è fuori studio.
Lenzi: Me lo immaginavo. Senta, può dirgli quando rientra di chiamare subito Lenza? Lui mi conosce. Gli dica
che è per un problema urgente.
Segretaria: Glielo dirò senz'altro, vuole fissare già un appuntamento?
Lenzi: Per quando me lo darebbe?
Segretaria: L'avvocato riceve domani dalle 15 alle 18.
Lenzi: No, ho bisogno di un consiglio urgente, devo sentirlo prima. Senta, non ha mica il numero del cellulare?
Segretaria: Se vuole glielo do, ma quando è in udienza lo spegne e non è possibile raggiungerlo, se mi lascia un
recapito telefonico la faccio richiamare appena rientra.
Lenzi: La ringrazio molto.
Segretaria: Si figuri, arrivederci.
Lenzi: Arrivederci.
15R2U6p79cd43 (dialogo f: condizionale, farsi male, parti del corpo)
Dottore: Buongiorno, mi dica cosa è successo?
Paziente (uomo): Guardi, non lo so. Stavo entrando in casa e appena ho aperto la porta ho sentito molto male alla
faccia, forse all'occhio e poi più niente.
Dottore: Quando è successo?
Paziente: Quando sono tornato a casa, verso le cinque questa mattina.
Dottore: Lei è sposato?
P: Sì, mia moglie era in casa, ma dice che non ha visto nessuno.
D: Lei lavora di notte?
P: No, ero fuori con alcuni amici...
D: Ho capito... Mi faccia vedere l'occhio... Dunque non mi sembra ci sia niente di grave, per il momento
dovrebbe tenerlo coperto con una fascia e...
16Paziente (donna): Mi fa malissimo, non so dove stare?
Dottore: Cosa le fa male? Che cosa è successo?
P: Non lo so. Ero a letto e di colpo ho cominciato a stare così.
D: Dove le fa male? Qui?
P: Ahi! Per carità non mi tocchi! Mi fa male dappertutto, davanti, dietro. Lo stomaco, la pancia, la testa, tutto!
D: Ha preso qualche pillola per dormire o altre medicine?
P: Ma no, si figuri, con quattro figli appena arrivo a letto mi addormento subito e non mi alzerei più.
D: Cos'ha mangiato ieri sera? Ha vomitato?
P: No, sono uscita con mio marito, lui si è mangiato una pizza, io invece un piatto di funghi fritti che erano la
fine del mondo.
D: Signora, dovrebbe cercare di stare calma. È necessario cercare di ripulirle lo stomaco e al più presto.
P: Cosa dovreste fare? Ma guardi che forse adesso mi passa...
D: Infermiera per favore, prepari tutto per la lavanda gastrica. È molto urgente!
17R2U6ptestcd- (dialogo-completamento f: condizionale presente)
Franca: Maria, sono Franca, ciao?
Maria: Ciao Franca, come va?
Franca: Si tira avanti, grazie; senti, mi faresti un piacere?
Maria: Se posso... dimmi...
Franca: Saresti così gentile da prestarmi la tua bicicletta per domenica? Io e Francesco vorremmo andare a fare
un giro fuori città, tanto per mantenerci un po' in forma, però abbiamo una bicicletta sola.
Maria: Te la darei volentieri, ma l'ho prestata a Laura perché la sua si è rotta, forse potresti chiederla a Gianni, so
che lui ne ha due.
Franca: Mah! Non saprei, non siamo così amici...
Maria: Io al tuo posto non mi farei tanti problemi, al limite, se vuoi, potrei chiederla io...
Franca: No, preferirei di no, lascia perdere, è troppo complicato... pazienza, niente sport per questa settimana.
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Maria: Come vuoi, mi dispiace.
Franca: Non fa nulla, ciao.
Maria: Ci sentiamo, ciao.
18R2U7p92cd51 (dialogo-dettato f: potere impersonale, farcela, stare per, volerci, tanto)
Sandro: Dai, Maria, il treno sta per partire! Altrimenti non ce la facciamo!
Maria: Sono stanca e non ce la faccio più io! Quanto ci vuole per arrivare in stazione?
Sandro: Se corriamo, 5 minuti.
Maria: Non si può prendere un taxi o un autobus? Guarda, ce n'è uno là, fermo all'angolo.
Sandro: Tanto sta per chiudere le porte e poi non si possono prendere i biglietti sull'autobus.
Maria: Ma bisogna proprio prendere questo treno, non ce n'è un altro, non si può chiedere alla stazione?
Sandro: Sì, ma si devono cambiare due treni e poi per il prossimo occorre la prenotazione. Dai che ci riusciamo,
ancora un piccolo sforzo.
19R2U7p93cd- (dialogo-riordinamento f: modello di conversazione per es.)
Passeggero: Mi scusi. Mi saprebbe dire quando parte il prossimo treno per Ancona?
Funzionario: Ce n'è uno alle 12.20 diretto per Ancona che arriva alle 14.25.
Passeggero: Perfetto, due andata e ritorno, seconda classe.
Funzionario: Per questo treno occorre la prenotazione: guardo se c'è posto. Allora, sì c'è posto. Fumatori o non
fumatori?
Passeggero: Non fumatori.
Funzionario: Questi sono i due biglietti. Sono 63 euro in tutto. Pagate in contanti o con carta di credito?
Passeggero: In contanti, eccole 65 euro. Da che binario parte?
Funzionario: Partenza dal binario 16. E buon viaggio.
20R2U7ptestcd- (dialogo-completamento f: preposizioni in, a, al)
Filippo: Allora Marta, è dura tornare in ufficio dopo le vacanze...
Marta: Non me lo dire guarda, sarei rimasta volentieri in montagna un altro po'.
Filippo: Vi siete divertiti?
Marta: Abbastanza, ma soprattutto ci siamo riposati. Eravamo in un albergo tranquillo, i ragazzi se volevano
potevano andare in piscina e la sera venivano con noi al ristorante o andavano con i loro amici in pizzeria o a
qualche bar in centro. Ormai sono grandi e girano da soli... E tu cos'hai fatto? Sei andato in Sardegna come al
solito?
Filippo: No, quest'anno abbiamo deciso con Elena di restare in città. Ci siamo presi le ferie in autunno. Sai che
non è niente male? Qui in biblioteca non veniva quasi nessuno e si lavorava poco. La sera andavamo sempre
fuori un po' a teatro o al cinema all'aperto, abbiamo riscoperto la città.
Marta: Certo che per noi che viviamo a Venezia è sempre un piacere...
21R2U8p106cd1 (dialogo f: pronomi relativi, -issimo)
Carla: Giorgia, sono innamoratissima!
Giorgia: Tu innamorata? Non ci posso credere.
Carla: Sì, vedi quel ragazzo con i capelli castani che sta parlando con quell'altro un po' più alto...
Giorgia: Quale? Quello a cui stanno versando da bere, con gli occhiali?
Carla: No, quell'altro con i capelli un po' ondulati e la barba.
Giorgia: Ah, sì... mmm, interessante! Ma, state insieme?
Carla: Sì, ormai da due mesi... È una persona eccezionale.
Giorgia: Dai, racconta!
Carla: Ha 28 anni, è laureato in economia e lavora nella ditta di suo padre.
Giorgia: Però, te lo sei scelto con i soldi questa volta.
Carla: Smettila! Lo sai che non me ne importa nulla dei soldi. Mi piace perché mi ascolta. È così calmo ed
educato.
Giorgia: Che noia!
Carla: Ma no, è anche molto simpatico e un po' pazzo. È sempre allegro e ottimista...
Giorgia: Beh, complimenti! Me lo fai conoscere!
Carla: Forse un'altra volta. Di te non mi fido!
22R2U8ptestcd- (dialogo f: pronomi relativi)
A: Senti Laura, non ti secca se stasera porto a cena un'amica?
Laura: No, figurati, chi è?
A: È una ragazza francese a cui ho dato lezioni d'italiano, che poi è diventata mia amica.
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Laura: Allora si potrebbe invitare anche Pierre...
A: Quel tuo amico di Parigi di cui mi parlavi tempo fa?
Laura: Proprio lui. È una persona splendida con cui si può parlare veramente di tutto.
A: E con cui hai avuto una storia, confessa...
Laura: Bah! Acqua passata. Erano gli anni in cui vivevo a Parigi. Adesso siamo buoni amici.
A: Allora come mai è qui in Italia?
Laura: Pierre è di origine italiana e ha dei parenti dalle parti di Verona i cui visita spesso per le vacanze.
A: A chi vuoi far credere che non ti interessa più?
Laura: Ai curiosi come te!
A: Ciao bella, a stasera!
Laura: Ciao cara, a dopo.
23R2U9p117cd9-10 (dialogo f: verbo sembrare, comparativo e superlativo)
Maria: Sandro, mi avevi promesso di portarmi da qualche parte questo fine settimana. Qui sta facendo un caldo
terribile!
Sadro: Ogni promessa è debito! Da' un'occhiata qui. È un posticino tranquillo, fresco. In agosto sicuramente ci
sono turisti, ma si sta bene.
Maria: Ci sei già stato? Sei sicuro che ce la farò a salire lassù?
Sandro: Maria, non ti fidi mai di me! E poi un po' di avventura è meglio della solita routine, non trovi? [sfuma]
Maria: Io, in realtà, avevo pensato a un posto più tranquillo di quello, dove rilassarmi e...
Sandro: A luglio in Italia lo sai che tutti sono in ferie e comunque qui possiamo stare in un piccolo agriturismo
che hanno descritto come il più antico della zona, tra mucche, maiali e galline!
Maria: Però, un posto più romantico non potevi trovarlo!! Scherzo! Mi sembra un'ottima soluzione!
Sandro: Meno male, a me sembra una bellissima idea.
Maria: Quando partiamo? Non vedo l'ora di andarmene da qui!
Sandro: È un posto un po' lontano. Cioè, non è il più vicino e meno irraggiungibile in assoluto, ma da qua ci
vogliono comunque più di quattro ore.
Maria: In macchina, vero?
Sandro: Beh! Ma con la mia nuova macchina si viaggia più comodi e freschi.
Maria: Poverino! È vero, adesso hai anche la macchina con l'aria condizionata. E io sempre a piedi!
24R2U10p133cd19 (dialogo-dettato f: vocabolario, imperativo aff. e neg.)
Elisa: Non mi piace fare spesa in questi posti...
Sara: Non ti preoccupare, vedrai che qui troveremo quello che cerchi.
Elisa: Questo è il reparto abbigliamento. Dov'è il reparto accessori?
Sara: Guarda, è là.
Elisa: Dammi un consiglio. Gli prendo una cintura o un portafoglio?
Sara: Ascolta, prima guardiamo cosa hanno e poi decidi, magari trovi un bel reggiseno!
Elisa: Spiritosa! Guarda questo portachiavi in pelle. Ti piace?
Sara: Non saprei... Cosa ne dici di una cravatta?
Elisa: Dai, non scherzare. Sai che Mauro non è tipo da mettersi le cravatte.
Sara: Chiedi al commesso quanto costa questa cintura... Mi sembra proprio carina.
Elisa: È vero, non l'avevo vista. Ma è di plastica?
Sara: No, è pelle, è solo un po' lucida.
Elisa: Signore, mi scusi, quanto costa questa cintura?
Commesso: 55 euro.
Elisa: Però, non è neanche troppo cara... Potete farmi una confezione regalo?
Commesso: Certamente, me la dia.
Elisa: Posso pagare con il bancomat?
Commesso: Sì, come preferisce.

25R2U8ptestcd- (dialogo f: pronomi relativi)
A: Senti Laura, non ti secca se stasera porto a cena un'amica?
Laura: No, figurati, chi è?
A: È una ragazza francese a cui ho dato lezioni d'italiano, che poi è diventata mia amica.
Laura: Allora si potrebbe invitare anche Pierre...
A: Quel tuo amico di Parigi di cui mi parlavi tempo fa?
Laura: Proprio lui. È una persona splendida con cui si può parlare veramente di tutto.
A: E con cui hai avuto una storia, confessa...
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Laura: Bah! Acqua passata. Erano gli anni in cui vivevo a Parigi. Adesso siamo buoni amici.
A: Allora come mai è qui in Italia?
Laura: Pierre è di origine italiana e ha dei parenti dalle parti di Verona i cui visita spesso per le vacanze.
A: A chi vuoi far credere che non ti interessa più?
Laura: Ai curiosi come te!
A: Ciao bella, a stasera!
Laura: Ciao cara, a dopo.
26R2U10ptestcd- (dialogo f: imperativo)
Laura: Allora, ci sei?
Carlo: Aspetta, ancora un minuto e sono pronto!
Laura: Sbrigati, sai che non mi piace arrivare in ritardo!
Carlo: Abbi pazienza, non trovo più la cravatta blu. L'hai vista da qualche parte?
Laura: No, guarda bene nell'armadio, sarà caduta in mezzo alle camicie, però fa' presto.
Carlo: Sì, sì, arrivo, tu intanto va' a prendere la macchina, io scendo subito.
Laura: D'accordo. Quando esci sta' attento a non far uscire il gatto e da' un'occhiata alle finestre. Se piove entra
tutta l'acqua.
Carlo: Non ti preoccupare, ci penso io.
Laura: Telefona a Gigi e di' che arriviamo dieci minuto dopo.
Carlo: Se mi dai altri ordini arriviamo un'ora dopo!
27R2U11p150cd25 (dialogo f: trapassato prossimo)
Sandro: Maria, dimmi un po', la tua famiglia è di origine spagnola, vero?
Maria: Sì, la famiglia di mio padre è di origine spagnola.
Sandro: Quando arrivarono in Argentina!
Maria: Non te lo so dire. Sono in Argentina da varie generazioni, prima di trasferirsi a Buenos Aires avevano
vissuto in campagna... ma è molto difficile ricostruire la loro storia.
Sandro: Non ci hai mai provato?
Maria: Volevo farlo un paio d'anni fa, appena finita la scuola, ma poi ho cominciato a pensare al viaggio in
Italia...
Sandro: E la famiglia di tua madre?
Maria: Il bisnonno, il padre di mio nonno era italiano. Aveva vissuto fino all'età di dieci anni in Italia, in un
paese vicino a Salerno, poi lasciò il suo paese e arrivò in Argentina con tutta la sua famiglia nel 1904.
Sandro: Lo hai conosciuto?
Maria: Purtroppo no, visto che, quando sono nata, era già morto da molti anni. Morì piuttosto giovane, perché
aveva avuto una vita difficilissima!
Sandro: Faceva il contadino?
Maria: Sì, quando ero piccola, mia nonna mi raccontava spesso di lui... Dopo il matrimonio con mio nonno, mia
nonna andò a vivere con suo suocero e altri parenti in una grande hacienda... come si dice hacienda in italiano?
Sandro: Fattoria.
Maria: Ah sì: in una fattoria. Mia nonna mi raccontava spesso di quando l'aveva conosciuto qualche anno pima:
diceva che parlava ancora con un forte accento italiano.
Sandro: Tutto sommato, però, tu non hai preso dal tuo bisnonno!
Maria: Cosa vorresti dire?
28R2U11ptestcd- (dialogo-completamento f: trapassato pross., pass. pross., imperfetto)
Anna: Allora Ines, che impressione ti fa visitare il paese dei tuoi genitori?
Ines: È un'emozione piuttosto forte.
Anna: Non eri mai stata prima in Italia?
Ines: No, i miei genitori si sono trasferiti in Brasile subito dopo la guerra, io non ero ancora nata. Mio padre
sperava di fare un po' di soldi con una piccola impresa edile che meteva su con suo fratello e di tornare in Italia.
Poi invece le cose sono andate bene, c'era lavoro, siamo nati io e mio fratello e così non ci siamo più mossi di lì.
Anna: C'era qualcuno ad aspettarti quando sei arrivata in Italia?
Ines: Sì, devi sapere che i miei gentori sono venuti da un piccolo paese del Friuli dove ci sono ancora dei lontani
parenti di mia madre. Mi hanno accolto come una figlia. Zia Gina, per esempio, pensa che conserva ancora una
mia fotografia di quando ero piccola che gli hanno mandato mia madre molti anni fa.
Anna: Dev'essere stato bello incontrare delle persone di cui si è sentito parlare tante volte, ma che non aveva mai
conosciuto.
Inês: È stato fantastico. Mi hanno raccontato delle storie incredibili di quando mio padre era giovane, di come ha
conosciuto mia madre, della lotta contro i genitori di lei che erano contrari al matrimonio, cose d'altri tempi.
Anna: Ti piacerebbe venire a vivere in Italia?
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Inês: L'Italia mi piace molto e spero di tornare qui magari una volta ogni due anni. Ma ormai io sono brasiliana,
ho vissuto sempre a Rio, ho studiato in Brasile. Lì ho tutti i miei amici. Comunque non si può mai dire, magari
un giorno, chissà...
Anna: Ad ogni modo, quando vuoi tornare, a casa mia c'è sempre posto...
Inês: Grazie, Anna, sei molto gentile, restiamo in contatto...
Anna: Certo, con la posta elettronica adesso è facile.

29R2U12p163cd28 (intervista f: futuro e condizionale)
Intervistatore: Allora Roberto, parlaci un po' di te.
Roberto: Mi chiamo Roberto Marino e vivo a Napoli.
Intervistatore: Sei di Napoli?
R: No, sono calabrese di nascita, ma da quando studio all'università, sto a Napoli. Sono al secondo anno di
giurisprudenza.
I: Cos'altro fai nella vita oltre a studiare legge?
R: Faccio parte di un'associazione ambientalista che è presente in tutto il mondo e lavora sui problemi legati
all'inquinamento, all'ecologia.
I: Interessante! E cosa farai quando avrai finito l'università?
R: Quando mi sarò laureato, lavorerò o meglio, mi piacerebbe lavorare in una organizzazione internazionale che
si occupi di problemi ambientali. Magari per cercare di far rispettare le leggi per la difesa dell'ambiente o per
crearne dove non ne esistono... Non lo so. Per il momento è solo un sogno.
I: Nessun altro progetto o sogno nel cassetto?
R: Dunque... formare una famiglia, forse... ma almeno per il momento non ci penso e soprattutto credo possa
interferire con i miei progetti. Trovare un lavoro fisso... anche questo potrebbe essre un obiettivo, così poi potre
fare dei figli. Ma sinceramente è come se pensassi con la testa di un altro. No, io vorrei lavorare sulle cose che
mi interessano e poter conoscere il mondo, viaggiare.
I: Ma ci vuole molta fortuna e soldi...
R: È vero, molta fortuna! Soldi... non credo siano il problema maggiore: a me non interessa diventare ricco, anzi!
Comunque conosci il detto, vero? La fortuna va aiutata! E io sono molto cocciuto.
30R2U12p168cd31 (dialogo f: comprensione, spunto orale)
A: Scusa, dove hai messo il foglio sullo smaltimento dei rifiuti?
B: Eccolo... dicono che oggi è possibile recuperare quasi tutto, prima di tutto la carta, poi l'alluminio...
A: Che cos'è l'alluminio?
B: Beh, è un metallo, sai ci fanno soprattutto le lattine per le bibite e le scatolette...
A: Ah, ho capito...
B: Poi naturalmente si può riciclare il legno, e soprattutto bottiglie, vasetti, tutto quello che è di vetro insomma.
A: C'è scritto che rice... uhm riciclano anche le medicine che non si usano più? Ho visto dei raccoglitori davanti
alle farmarcie...
B: Per ora i farmaci scaduti possono essere solo distrutti in modo controllato perché sono molto nocivi,
pericolosi, per l'ambiente, quindi è bene portarli negli appositi raccoglitori. Anche le pile usate vengono
eliminate ello stesso modo. Ah, poi ci sono anche le batterie delle macchine, per esempio, anche queste
inquinano e non si devono gettare nei raccoglitori per i rifiuti organici.
A: Cosa sono i rifiuti organizzati?
B: Ma che organizzati! Si chiamano organici... perché sono naturali, sono tutti i rifiuti della cucina per esempio,
gli scarti delle verdure, frutta, gli avanzi di cibo, tutto quello che non si mangia a tavola...
A: Ho capito... Ma senti, in Italia come va il riciclamento dei rifiuti?
B: Ma Pierre, non si dice riciclamento, si dice riciclaggio. Insomma in questi ultimi anni sta migliorando molto.
Lo sapevi che l'Italia è la prima in Europa e la seconda nel mondo per la raccolta del PET, sai la plastica delle
bottiglie dell'acqua, le bibite e dei vari materiali alimentari...
31R2U13p172cd35 (dialogo-dettato f: congiuntivo presente)
Sandro: Allora, Maria ci vediamo in questi giorni?
Maria: Va bene. Ti chiamo presto.
Sandro: Cosa fai stasera?
Maria: Non lo saprei. Sono un po' stanca. Penso che sia meglio che stia in casa a riposare... e poi ho alguni
giornali che non sono ancora riuscita a leggere.
Sandro: Ma non li trovavi noiosi?
Maria: Un po' sì, ma credo che ci siano sempre dei begli articoli se hai la pazienza di cercarli.
Sandro: Ti consiglio un ottimo film alla tv.
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Maria: Quelli sì, non li sopporto! I film con la pubblicità in mezzo mi rendono isterica!
Sandro: La solita intellettuale!
Maria: Intellettuale... sembra sempre che tu abbia qualcosa da dire contro di me. Perché non mi inviti a cena
piuttosto. Ho l'impressione che in casa non ci sia niente da mangiare.
Sandro: Questo succede perché non sto mai zitto.
32R2U13p180cd38 (dialogo f: comprensione, spunto orale)
A: ragazzo - E tu cosa hai visto ieri sera in TV?
B: ragazza – Ho visto Blob, su Rai tre, è stato troppo forte! Pensa che ieri hanno fatto vedere...
A: Hai...? Aspetta un minuto, che accidenti è Blob? Io non l'ho mai visto.
B: Non l'hai mai visto? Dunque è una trasmissione divertentissima, fanno vedere dei pezzi molto corti di altre
trasmissioni televisive o di film, insomma pezzi di tutto quello che si è visto in Tv durante la giornata o anche
nel passato. Ma di tutte le tv, proprio tutte, anche di quelle più sconosciute. Poi, è difficile da spiegare, mettono
insieme i pezzi in modo che tutto si mescola in modo molto comico. Per esempio fanno vedere un uomo politico
che fa un discorso molto serio in Parlamento, poi improvvisamente si cambia pezzo e fanno vedere magari una
trasmissione comica dove c'è qualcuno che dice qualcosa di molto comico e sembra proprio detto come risposta
al discorso dell'uomo politico...
A: Non ho capito bene, ma... come fanno a …
B: Vedi tutti i pezzi delle tante trasmissioni che fanno vedere sono solo pochissimi secondi o minuti. Tutto
quello che si vede e si sente cambia completamente di significato perché sono messi in un altro contesto, in un
contesto diverso. Immagina di vedere 40 secondi di un'intervista a un uomo politico che parla di cose molto serie
e importanti, poi subito dopo vedi 10 secondi di un film dove qualcuno dice: “Non ci ho capito un cavolo!”.
L'effetto è molto comico!
A: Sì, forse ho capito, ma forse è meglio se lo guardo. Quando lo fanno vedere?
B: È più o meno tutte le sere su Rai Tre verso le otto, otto e dieci.
A: Ok domani provo a guardarlo... Sai io invece ho visto Striscia la notizia, su Canale 5..., non riesco a capire
proprio tutto, anche perché molte notizie parlano di situazioni e persone italiane che io non conosco...
B:... e dimmi ti piace Striscia?
A: Mi piace molto. Mi piace l'idea del telegiornale presentato da due attori comici con notizie diverse dal
classico telegiornale, ma sempre interessanti. A volte è quasi più interessante del telegiornale vero! Mi diverto
un sacco...
B: È vero anch'io mi diverto, lo guardo spesso, è alle otto e mezzo vero?
A; Sì, alle otto e mezzo su canale 5.
B: Sai però c'è una cosa che non mi piace tanto, le veline...
A: Chi?
B: Ma sì le veline, due ragazze che ballano. Sono molto belle e brave, ma io non trovo giusto che siano lì solo
per far vedere le gambe e tutto il resto... Non capisco perché in tutte le trasmissioni mettono sempre le donne
quasi nude per aumentare l'audience... Io dico che è ora di finirla.
A: Sai che ti dico? Io vado a casa a vedere la TV fra mezz'ora ci sono le veline, Ciao, ciao!
33R2U14p183cd43 (dialogo f: congiuntivo imperfetto, cong. presente, magari)
Sandro: Ti è piaciuta la cena?
Maria: Sì, molto buona, non sapevo che fossi un cuoco così bravo.
Sandro: Magari sapessi cucinare bene o fare qualcos'altro bene...
Maria: Che depressione! Cosa ti succede?
Sandro: Niente. Sono stanco di stare qui, me ne vado per un po'.
Maria: Credo che tu sia diventato matto.
Sandro: Sì, Maria, volevo che lo sapessi subito, per questo ti ho invitato a cena, per dirtelo.
Maria: Ed è per questo che mi hai dato tanto vino da bere?
Sandro: Dai, non scherzare. Vado in Africa a lavorare.
Maria: In Africa? Ma...
Sandro: Sì, bisognava che facessi qualcosa di nuovo, era importante che trovassi qualche stimolo nuovo.
Maria: E dove vai?
Sandro: In Burundi, una rivista mi ha chiesto di fare un servizio fotografico e video su quel paese... e poi, chissà,
magari...
Maria: E quanto ci rimarrai?
Sandro: Un paio di mesi almeno... Mi mancherai molto Maria, ma ho bisogno di... tu mi capisci, vero?
Maria: Certo che ti capisco, e vorrei che tu fossi felice, anche se...
Sandro: Lo so. Mi dispiace Maria.
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34R2U14ptestcd- (dialogo-10 errori f: cong, imperfetto, trapassato, cong. passato, presente)
Luisa: Ciao Clara; sono Luisa.
Clara: Luisa, quanto tempo! Che fine hai fatto? Credevo che fossi morta!
Luisa: Vivo a Roma, non te l'avevano detto?
Clara: Sì, adesso che ci penso qualcuno me ne aveva parlato. Cosa fai di bello?
Luisa: Sono giornalista, mi occupo di cinema. Scrivo per una rivista specializzata.
Clara: Però, dev'essere un lavoro molto interessante.
Luisa: A me almeno piace molto, conosci un sacco di gente, giri di qua e di là. Quando ho cominciato credevo
veramente che fosse un sogno. Avevo l'impressione di essere in un mondo fantastico.
Clara: Ma guarda, non sapevo che avessi una vita così intensa. Non dirmi che sei stata anche a Hollywood.
Luisa: Sì, ci sono stata quando ha vinto l'Oscar Benigni.
Clara: Credo che sia stata una festa pazzesca.
Luisa: Sì, poi sai com'è lui. Sembrava che fosse impazzito, saltava sulle sedie... Senti, in settembre faccio un
salto a Venezia per la mostra del cinema, ci sarai?
Clara: Penso di sì. Mi piacerebbe che venisse anche Fabio.
Laura: Fabio non c'è più. Ci siamo lasciati.
Clara: Mi dispiace, non sapevo che fosse...
Laura: Non ti preoccupare. Adesso sto con un fotografo di Milano. Penso che sia proprio quello giusto.
Clara: Ti auguro che vada tutto per il meglio.
Laura: Senti, poi quando vengo su a Venezia raccontami tutto di te, d'accordo?
Clara: Magari avessi tante cose da raccontare come te!
Laura: Sono sicura di sì, ci vediamo allora, a presto.
Clara: Ti aspetto, ciao.
35R2U15p199cd49 (dialogo f: comprensione, congiuntivo imperfetto, lessico sul linguaggio giovanile)
Prof. De Luca: Allora, ragazzi vi è piaciuto l'articolo sui valori giovanili?
Pat: Carino e anche molto interessante.
Ingrid: Sì, però se fossi italiana impazzirei a vivere con i miei genitori. A 18 anni sono andata a vivere con
un'amica.
Pat: È vero, anch'io, se vivessi qui non resistirei con questo sistema.
P: Attenti però a non generalizzare. Sono fenomeni che spesso non durano nel tempo. Ora è così, ma ad esempio
quando io avevo la vostra età, anch'io non vedevo l'ora di raggiungere l'indipendenza.
I: Secondo me è essenziale essere indipendenti se uno vuole diventare adulto.
P: Giusto, ma la responsabilità di badare a se stessi a volte è molto scomoda e poi i genitori italiani di oggi
lasciano così tanta libertà ai figli che questi preferiscono restare in famiglia. Ma parliamo d'altro... Ho trovato
alcuni siti sul linguaggio giovanile. Guardate!
Pat: Che titolo simpatico! MANUALE DI CONVERSAZIONE DELLA METROPOLI PERIFERICA.
P: Ci sono tante frasi strane, non preoccupatevi se non le capite. Anch'io faccio molta fatica e poi mi sento un
dinosauro!
I: Prof, è così anche in inglese... ci sono tante cose che capirei ad esempio solo se abitassi a New York in certe
zone.
P: Esatto. Quello che è importate per voi è riuscire a distinguere tra le espressioni o le parole che sono
dell'italiano standard e quelle che invece sono dei linguaggi diciamo giovanili oppure dialettali.
Pat: Già il dialetto, in certe parti d'Italia ho sentito dire cose che proprio non capivo... che rabbia!
P: I dialetti sono un'immensa ricchezza, non lo dimenticare! Guardate qui, quasi tutte le frasi soo basate
sull'italiano parlato a Roma. Questo invece è un sito dell'Università di Padova, ci sono tante cose e anche un
dizionario delle parole giovanili...

36R2U15ptest (dialogo-completamento f: presente semplice)
Carlo: Gigi, ti muovi stasera?
Gigi: Che si fa?
Carlo: Mah! Se c'è posto si può andare a mangiare un boccone dalla Maria.
Gigi: Però che palle sto tempo! Non la smette di piovere.
Carlo: Che problema c'è? Ti passo a prendere con la macchina e se piove ancora ti do uno strappo al ritorno. La
verità è che sei pigro, se tu potessi, staresti tutto il giorno davanti alla televisione.
Gigi: Che male c'è? Poi ci si vede sempre con la stessa gente, mi annoio...
Carlo: Se ti dico che c'è anche Laura vieni?
Gigi: Allora cambia tutto. Quella mi fa morire. Se fosse per lei andrei anche in Patagonia!
Carlo: Allora passo alle otto, d'accordo?
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Gigi: Non puoi un po' prima?
Carlo: Se potessi, verrei anche subito, ma devo finire due faccende a casa. Poi Laura non scappa...
Gigi: Ti aspetto.
Carlo: Ciao.
Rete! 3
1R3U1p10cd1 (intervista non trascritta f: comprensione e tempi verbali diversi)
Intervistatore: Siamo con Linuccio Pederzani autore di vari libri su detti e proverbi italiani o meglio libri che ha
scritto sui detti e proverbi parmigiani e modenesi. Ci piacerebbe, Linuccio, subito chiederti perché hai deciso di
scrivere questi libri?
Pederzani: Ma perché parlando spesso dialetto nel.. dove vivo uso... uso spesso i proverbi, rientrano, i proverbi e
i modi di dire, rientrano nel mio... mio modo di esprimermi e quindi mi interessa lasciare un mio contributo... in
modo tale che non andassero perse certe espressioni, certe arguzie dialettali.
Intervistatore: È molto interessante quello che stai dicendo, ma che cosa rappresentano i proverbi nel mondo
d‟oggi?
Pederzani: Ma, credo che rappresentino l‟espressione sintetica, in una forma sintetica, di un mondo contadino, il
mondo poi industriale che ci ha preceduti e quindi... i proverbi sono la voce della storia del dialetto,
rappresentano manifestazioni di vita, rappresentano il mondo contadino in cui si giudicava la realtà e tutti gli
aspetti... gli aspetti della vita, dell‟amore, l‟amicizia, la morte e soprattutto anche le stagioni e i mesi. Questo...
legato... legato al lavoro nei campi, ma anche i vizi e le virtù degli uomini. Con questo non do un giudizio
morale, non è un mondo ideale perché vi erano... anche se guardiamo ad esempio i testi, i giudizi sulla donna non
sono senz‟altro positivi, sono comunque manifestazioni di una cultura.
Intervistatore: Usi ancora il dialetto nella vita quotidiana?
Pederzani: Spesso, spessissimo, perché io abito... abito ancora in un paese sulle colline di Parma, le prime colline
in provincia di Parma per cui... lì la lingua è il dialetto ancora, vado... vado spesso nel bar e chiaramente non
posso... non posso parlare in italiano altrimenti sarei... risulterei quello che ha studiato, sarei fuori luogo e di
conseguenza la mia lingua a casa anche in casa è... è ancora il dialetto, sono in ambito di bilinguismo.
2R3U2ptest (dialogo-completamento f: congiuntivo presente e congiunzioni)
Enzo: Senti Paola che ne diresti di fare un salto a Venezia a vedere il Carnevale?
Paola: Purché si riesca a trovare una pensione non troppo cara. Sembra che in quel periodo ci sia un sacco di
gente...
Enzo: È vero, però io ho un vecchio amico che vive a Venezia, quasi quasi gli telefono perché mi dica il nome di
qualche albergo.
Paola: Mi sa che ormai sia un po' tardi per organizzare tutto. Non sappiamo esattamente quando possiamo
partire, non possiamo portarci dietro il gatto e dobbiamo sistemarlo dai vicini, sempre che non vadano via anche
loro e ce lo tengano. Comunque va bene, senti, malgrado tutto l'idea mi attira.
Enzo: D'accordo allora, organizzo tutto io, basta che dopo tu non mi dica che il programma non ti va bene.
Paola: D'accordo, mi fido, malgrado sappia per esperienza che non sei proprio il tipo adatto ad organizzare i
viaggi.
3R3U5ptest (dialogo-10 errori f: congiuntivo)
Laura: Ciao Martina, quando sei tornata? Pensavo che fossi ancora via.
Martina: In effetti avrei dovuto tornare domenica prossima se non mi avessero chiamato per un nuovo lavoro.
Laura: Di che si tratta?
Martina: Pare che ci sia un'impresa che cerca un mediatore culturale e visto che ho abbastanza esperienza mi
hanno contattato per un colloquio.
Laura: E che cosa dovresti fare esattamente?
Martina: Come sai nelle imprese italiane ormai lavorano molti stranieri e con la globalizzazione ci si incontra
sempre più spesso con persone che provengono da diverse parti del mondo.
Laura: Però ormai tutti parlano un po' l'inglese...
Martina: Se fosse solo questo sarebbe tutto più facile, ma intanto non tutti parlano l'inglese e poi ogni popolo ha
le proprie abitudini, i propri costumi ed è importante conoscerli per non creare incomprensioni.
Laura: Mah! Tanti problemi e poi se siamo tutti uguali...
Martina: Scusami, ma questa è l'osservazione più banale che si possa fare, e poi siamo tutti uguali a chi? Magari
a te o a me? No, cara mia, siamo tutti diversi. L'importante è conoscersi e rispettarsi...
Laura: Hai ragione, ho detto una banalità, e poi se si fosse tutti uguali pensa che noia sarebbe...
4R3U6ptest (telefonata-7 errori f: condizionale e congiuntivo)
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Buongiorno, parla Gagliardi, c'è il dottore?
Sì, ma in questo momento sta visitando, vuol dire a me?
Senta, ho un gran mal di denti, forse ho un ascesso, sarebbe possibile venire subito?
Mi dispiace, subito subito non è possibile, il dottore sta facendo un intervento piuttosto delicato. Se avesse
telefonato prima magari l'avrebbe visitata, ma purtroppo adesso...
È che mi fa un male...
Dovrebbe prendere un analgesico così intanto si calma il dolore, le andrebbe bene venire nel primo pomeriggio?
Vediamo... se riuscissi a spostare un impegno... è possibile verso le 15?
Certo, va benissimo, lei, scusi, è la signora...
Gagliardi, Maria Grazia Gagliardi.
Bene a più tardi allora, arrivederla.
5R3U7ptest (intervista non trascritta: condizionale passato e comprensione)
Giornalista: Cari radioascoltatori buongiorno. Oggi vi proponiamo un inizio di puntata diverso dal solito. Siamo
all‟angolo di Corso Cavour e stiamo per fermare alcune persone. Lo scopo è chiedere loro a brucia pelo che
cos‟è la letteratura. Ma anche se leggono molto. Natale si avvicina, ci sono i regali, chissà... Ecco la prima
vittima. Signora, mi scusi. Sono della trasmissione “Un libro per amico” e...
Signora: “Un libro” che?
Giornalista: La trasmissione radiofonica “Un libro per un amico”, ho visto che stava guardando la vetrina della
libreria e ho pensato che le avrei potuto fare un paio di domande, solo un paio, prometto.
Signora: Prego.
Giornalista: Che cos‟è per lei la letteratura?
Signora: Perbacco. Che domandina facile, facile, lei un aiutino non me lo dà, vero. Come fanno in tutti quei
programmi da quoziente intellettivo sotto zero che si vedono in tv... Scherzo: ma è una domanda difficile. Direi
che per me è prima di tutto emozione, sensazione e poi è compagnia, è tranquillità, essere in pace con me stessa
e con il mondo. E poi è riflessione, meditazione. Interrompere lo stress della vita di oggi. Devo dire
qualcos‟altro?
Giornalista: No, va più che bene così. Legge molto?
Signora: Molto? Forse sì, rispetto alle medie attuali... Forse un libro al mese. Ma vorrei leggere di più.
Giornalista: Grazie, signora... Eccone un altro. Ciao come va? Posso farti una domanda?
Ragazza; Sì, certo.
Giornalista: Che cos‟è per te la letteratura?
Ragazza: Una materia scolastica, che adesso all‟università non devo più fare, faccio ingegneria informatica.
Giornalista: Tutto qua?
Ragazza: No, è anche un oggetto da regalare, un libro per Natale si può sempre regalare, o no?
Giornalista: Ma tu leggi, a parte le cose per i tuoi studi?
Ragazza: A volte, quando mi consigliano qualcosa, soprattutto gialli, giusto per rilassarmi.
Giornalista: Quanti libri leggi all‟anno?
Ragazza: Beh, durante l‟anno forse un paio, in estate, quando sono in spiaggia altri due, se sono corti!
Giornalista: Grazie e buona giornata. Ecco, ecco, questa è la persona giusta... Mi scusi, posso farle una
domanda?
Uomo: A me? E perché?
Giornalista: Sto facendo delle domande alle persone sulla letteratura?
Uomo: Su che? Sulla letteratura? Ma lei vuol scherzare, manco so che cos‟è. Sono appena arrivato dalla
Germania... dalla Germania dove lavoro tutto il giorno da 30 anni perché qui non c‟era lavoro. E sa che lingua
parlano in Germania? E sa quanto italiano parlo io in Germania? E con chi? Con mia moglie, che ci parliamo
dialetto? Se non fosse per la televisione che adesso si prende, manco lo ricorderei l‟italiano...
Giornalista: Lei dunque non legge mai?
Uomo: Sì, giornali tedeschi, soprattutto lo sport, a me mi piace molto sapere cosa succede di calcio e poi la
Ferrari...
Giornalista: Libri?
Uomo: E chi c‟ha tempo e voglia quando torno a casa per leggere, e poi che cosa?
6R3U7ptest (dialogo-10 errori f: tempi verbali e preposizioni)
Giulio: Ciao Laura, cosa stai leggendo?
Laura: Sto per terminare un romanzo di Sandro Veronesi. Mi piace molto come scrive, ho letto quasi tutti i suoi
romanzi.
Giulio: Io invece non riesco a leggere. Mi piacerebbe molto, ma non ce la faccio. Un po' perché non ho tempo e
un po' perché sono pigro. Tante volte ho cominciato un libro, ma poi lo abbandono o faccio una fatica tremenda
a finirlo.
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Laura: Io no. Quando ho un momento di tempo leggo sempre, in treno, aspettando l'autobus, o a letto prima di
dormire.
Giulio: A me invece viene un sonno incredibile. Fin dai tempi della scuola avrei fatto qualsiasi cosa pur di non
leggere. Preferivo andare per giocare a calcio, per me leggere è sempre stato pesante.
Laura: Io invece ho sempre pensato che la letteratura era stata importante per me nella vita, se non avessi un
buon libro da leggere mi mancherebbe qualcosa.
Giulio: Ti ricordi anche quando studiavamo all'università? Leggevo giusto i libri per preparare gli esami e devo
dire che non mi ricordo molto.
Laura: Se tu avessi letto per il tuo piacere, ora ti ricorderesti molto di più. Quando si legge solo per sapere è
facile dimenticare, ma se si legge per piacere ti ricordi molto di più perché ti appassiona...
7R3U9ptest (telefonata-completamento f: gerundio e infinito)
Laura: Sì, pronto?
Franca: Ciao Laura, sono Franca, ti disturbo, sei impegnata?
Laura: No, figurati.
Franca: Che musica stai ascoltando?
Laura: L'ultimo disco di Francesco Guccini.
Franca: Com'è?
Laura: Mi sembra bello, però l'ho messo su facendo le pulizie di casa e non sto seguendo con troppa attenzione i
testi, però mi pare che ci siano delle canzoni molto carine. È un grande, come al solito.
Franca: A me però dopo aver ascoltato Guccini mi vengono tutte le paranoie esistenziali.
Laura: Mah! Io sono una sua fan da sempre. Forse alcune canzoni sono malinconiche, ma per me sono poesie
vere e proprie e anche la musica è molto bella. Senti, che stai facendo? Ti sento un po' triste.
Franca: Bah! No, niente, a dir la verità mi sto un po' annoiando. Qualche volta 'sta vita da single...
Laura: Senti, io dopo le pulizie pensavo di andare a fare la spesa se ti va ci andiamo insieme...
Franca: Però sta piovendo che Dio la manda...
Laura: Ma che palle che sei, dai, vengo a prenderti in macchina, possiamo lasciarla parcheggiata vicino al
mercato e dopo aver fatto la spesa ci andiamo a mangiare qualcosa lì intorno.
Franca: D'accordo, allora ti aspetto.
Laura: A dopo.
8R3U10p113 (telefonata-completamento f: discorso diretto in indiretto)
Maurizio: Pronto, sono Maurizio, ho ricevuto un e-mail di Franco per Patrizia? Vuole sapere alcune cose. Me la
passi?
Angelo: Ciao. Sta facendo il bagno a Cecilia. Se dici a me glielo riferisco.
Maurizio: Quando va in Argentina?
Angelo: Patrizia, Franco chiede quando vai in Argentina.
Maurizio: Con che linea volerà?
Angelo: Patrizia, Franco chiede con che linea volerai.
Maurizio: Vuole rimanere nello stesso albergo dell'altra volta.
Angelo: Patrizia, Franco chiede se vuoi rimanere nello stesso albergo dell'altra volta.
Maurizio: Quante ore di seminario vuole tenere?
Angelo: Patrizia, Franco chiede quante ore di seminario vuoi tenere?
Angelo: Patrizia, Franco chiede che programma vorresti fare.
Maurizio: E poi...
Angelo: Aspetta! Patrizia mi sta dicendo qualcosa.
Patrizia: Di' a Maurizio che lo richiamo perché non mi ricordo neanche una delle domande!
Angelo: Maurizio, Patrizia, dice che ti richiama perché non si ricorda neanche una delle domande. Ciao.
Maurizio: Ciao, a presto.
9R3U10ptest (dialogo-completamento f: espressioni/chunks)
Luca: Pronto Claudio sono io.
Claudio: Ciao Luca, che voce, cos'hai? Sei giù? Che palle! La domenica non c'è mai niente da fare.
Luca: Hai dato un'occhiata al giornale? Forse c'è qualche film carino.
Claudio: Magari! Danno un paio di filmacci americani d'azione che non sopporto e i pochi film decenti li ho già
visti tutti.
Luca: A teatro non c'è niente.
Claudio: Ma figurati se io vado a teatro! Lo trovo così palloso!
Luca: Non ci posso credere che non ti piaccia il teatro. Sei proprio fuori di testa. Io a teatro mi diverto un casino.
Claudio: Dai, sul serio che ti piace il teatro?
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Luca: Certo! Mi sa che non è che non ci sia niente da fare, ma che sia tu un po' troppo pigro.
Claudio: Boh! Forse hai ragione. Comunque se ti va più tardi ci facciamo un giro in centro.
Luca: A vedere altri sfigati come noi. No grazie, passa da me stasera se vuoi. Alla peggio ci noleggiamo un film
e ci facciamo una pasta.
Claudio: D'accordo a dopo.
Luca: Ciao.
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ANEXO 2: EXCERTOS EXTRAÍDOS DOS LIVROS DIDÁTICOS

Abreviaturas
Siglas:
LDA
Linea diretta 1a
LDB
Linea diretta 1b
LD2
Linea diretta 2
R1
Rete! 1
R2
Rete! 2
R3
Rete! 3
c
livro de classe
p
guia do professor
e
livro de exercícios (ou de casa)
Os números colocados após o ponto (.) indicam a unidade na qual o trecho se encontra

Resultados excertos Rete!
Diamesia
1.

Fonologia

98

Es. 3
R1p.9
2.

Grammatica 113
R1p.11

3.

Fonologia

Tenga conto che questo tipo di frase (la Schiavi io non la sopporto)
costituita da un nome, ripreso da un pronome atono, è anche un modo
per mettere in risalto le informazioni nel discorso ed è tipica della lingua
parlata.
Si è scelto di introdurre il passato partendo da quello composto perché
questa è ormai la tendenza imperante soprattutto – ma non solo – nella
língua parlata, sia in privato sia in pubblico e nei mass media.

21

Faccia osservare che si tratta di strutture della lingua parlata: è quindi
importante che gli studenti si sforzino di riprodurre i tratti tipici
dell'oralità.

29

L'espressione che casino! Significa che confusione! e si usa moltissimo
nell'italiano moderno, ma solo nel parlato. Per alcune persone suona un
po' volgare. Sicuramente lo è se usata nella língua scritta.

Grammatica 50

Nella lingua parlata, ci si usa anche in altre espressioni: con avere (io
non ce l'ho) con farcela (No, penso che non ce la farò a darlo)

Es. 3
R2p.1
4.

Inizio
R2c.2

5.

R2c.3
6.

Grammatica 51

E in questo uso tipico della lingua parlata: - Di studenti bravi, ne ho visti
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7.

R2c.3

molti, ma come lui...

Grammatica 74

Le due forme [loro, gli] sono ugualmente corrette, ma la 1, con loro si
usa sempre meno, soprattutto nella lingua parlata. Ti invitiamo, quindi, a
concentrarti sulle forme con gli

R2c.5

8.

Fonologia

78

Questa attività ha lo scopo di riprendere una battuta già ascoltata nei
dialoghi iniziali, per mettere in luce un modulo lessicale di contrasto,
molto comune nella lingua parlata, qual è l'espressione si figuri.

115

Hai notato che soprattutto nell'italiano parlato molto spesso si usa che +
sostantivo/aggettivo per esprimere uno stato d'animo? L'intera
espressione è accompagnata da un'intonazione discendente.

101

Faccia anche osservare che molto spesso, nelle varietà di lingua più
informale, o nella lingua giovanile, sono usate delle formule sentite
come più espressive per esprimere lo stesso stato d'animo qui espresso
da che noia. Si tratta di espressioni come che pizza, che barba ecc.

129

Nel brano iniziale Sandro usa l'interezione beh, molto comune
nell'italiano parlato.

151

L'autore ha scelto di usare poche coingiunzioni; il suo testo risulta molto
semplice, anche perché le frasi sono brevi, non ci sono frasi subordinate,
ma solo frasi unite da congiunzioni come e. Questo tipo di scrittura
riproduce il modo in cui normalmente le persone parlano.

Es. 1
R2p.6
9.

Fonologia
R2c.8

10.

Fonologia
Es. 2
R2p.8

11.

Fonologia
R2c.9

12.

Abilità
R2c.11

13.

Introduzione 11
Esercizio 10
R3c.1

14.

Lessico

Quando si parla, spesso si usano parole o espressioni che servono per
collegare le varie parti del discorso per renderle più chiare a chi ascolta,
ma che aiutano anche chi parla a esprimersi meglio. A differenza di
quando si scrive, quando si parla normalmente molte volte si usano
numerosissime parole superflue. A volte invece si ha bisogno di parole
che aiutino nella comunicazione. Leggi le espressioni seguenti, le
conosci tutte?

35

Una parola molto usata nella lingua parlata per rafforzare la negazione è
mica: - Non è mica vero! - Non sono mica d'accordo...

Grammatica 49

Soprattutto nella lingua scritta si possono trovare forme dei pronomi
relativi diverse dai più frequenti che e cui. Sono le forme con

Esercizio 3
R3c.3
15.
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16.

R3c.4

quale/quali.

Grammatica 69

Nell'italiano parlato la struttura se + congiuntivo trapassato +
condizionale composto è spesso sostituita da se + indicativo imperfetto
+ indicativo imperfetto.

R3c.6
17.

Test

sn

Nella lingua parlata si usano spesso i verbi dire, dare e fare al posto di
altri verbi sinonimi più specifici. Trova nel diagramma i sinonimi dei
verbi contenuti nella tabella e riscrivi a fianco la frase.

R3c.7

Neo-standard
Não foram encontradas ocorrências

Diafasia

1.

Seção

Página

Indice

6

Pronomi personali soggetto: io, tu, lui/lei, Lei forma di
cortesia

15

Come ti chiami? Come si chiama? Di dive sei? Di dov'è? E tu?
E Lei?

16

Esercizio 3 – quale dialogo è formale e quale informale?

R1c.1
2.

Alla scoperta
della língua
R1c.1

3.

Abilità

Esercizio 4 – metti in ordine i due dialoghi (formale e
informale)

Rc1.1

4.

Grammatica

17

In italiano si usa tu in situazioni informali in situazioni formali
si usa Lei

R1c.1
In questi usi lei si può scrivere Lei.
5.

Test 1

2a

Osserva la risposta e scrivi la domanda corretta in modo
formale e informale.

14

È fondamentale che gli studenti colgano le nozioni di
“formale” e “informale”; ci sono forse più problemi per gli
studenti anglofoni che non distinguono la formalità con un
pronome, o con quelli ispanofoni e lusofoni che usano

R1c.1
6.

Alla scoperta
della língua
r1p.1
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pronomi speciali per la formalità
7.

Esercizio 3

16

Le frasi 3 e 4 usano la forma “studiare + lingua”, senza
l'articolo prima di quest'ultima. In effetti in taliano parlato si
può anche sentire la forma “studio l'inglese”, “studio il
cinese”, ma la forma corretta non prevede l'articolo.

19

La scelta è stata, almeno in questo primo volume, per il
modello standard, tuttavia per controbilanciare eventuali
tendenze conservatrici e per fornire un modello di pronuncia
aggiornato, saranno utilizzate delle brevi note nella guida
dell‟insegnante, in cui faremo riferimento alle diverse
realizzazioni di suoni sia nel modello neostandard, sia nei vari
italiani regionali. Ancora una volta all'insegnante la scelta di
descrivere, o almeno menzionare altre possibilità, altrettanto
valide dal punto di vista comunicativo.

6

Presentarsi in modo formale. Presentare un'altra persona in
modo formale.

36

Insieme a due compagni: a turno, A presenta B e C in modo
formale.

48

Voi di cortesia. Questa non è una vera regola, ma è
un'impostazione di comodo per fare risaltare l'uso del voi
come forma del plurale di cortesia. Agli studenti può essere
detto e ripetuto che questo voi è lo stesso del voi per la forma
colloquiale. In italiano, ma suona molto antiquato, a volte si
trova la terza persona plurale Loro per la forma di cortesia al
plurale.

90

Vorrei/vorresti/ecc. si usano per esprimere un desiderio o fare
una richiesta (1) e per offrire (2) in modo gentile.

81

Suo compito durante l'esecuzione dell'attività sarà soprattutto
legato agli aspetti socio-linguistici: prenda nota degli errori di
registro linguistico, se gli studenti sono troppo informali, o se
ci sono problemi di interazione: negozianti troppo scortesi,
perché di poche parole, ecc.

82

Faccia attenzione e intervenga quando sente che i registri
linguistici non sono idonei. […] in modo da obbligare gli
studenti a interagire in maniera più controllata e formale.

R1p.1

8.

Fonologia
R1p.1

9.

Indice
R1c.3

10.

Esercizio 11
R1c.3

11.

Esercizio 5
R1p4

12.

Grammatica
R1c.7

13.

Esercizio 13
R1p.8

14.

Esercizio 4
R1p.8
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15.

Esercizio 2

118

Da un punto di vista lessicale, vale la pena sottolineare agli
studenti l'espressione “un sacco” per dire “molto” in modo
colloquiale.

165

Abbina la colonna di sinistra a quella di destra... senta, scusi...
è formale.; 2. Scusa... è informale; 3. Scusate... È plurale
formale e informale.

28

rimorchiare: di significato simile ad abbordare ma decisamente
meno educato.”

71

[Distinti saluti] È uno dei modi per salutare in modo cortese e
formale.” “un altro modo formale e gentile per salutare è
cordiali saluti

85

Un consiglio: non usate questi gesti in contesti formali

86

[il condizionale semplice] si usa per esprimere una richiesta o
un desiderio in modo più gentile. […] è spesso usato nel
linguaggio giornalistico per riportare una notizia non
confermata.

119

Incoraggi a far molta attenzione agli aspetti legati al registro
(formale/informale) sia da un punto di vista lessicale o
funzionale che da quello dell'intonazione. […] Si deve cioè
prendere in considerazione anche questo aspetto nel
determinare se la comunicazione avviene in modo formale o
informale e quali vogliono essere le intenzioni di chi
comunica.

133

Il commesso dà del tu o del lei a Elisa?

78

Spesso quelli che sembrano sinonimi in realtà non lo sono
completamente.

R1p12
16.

Inizio
R1c.14

17.

Inizio
R2c.2

18.

Abilità
R2c.5

19.

Civiltà
R2c.6

20.

Grammatica
R2c.6

21.

Esercizio 7
R2p.10

22.

Introduzione
R2c.10

23.

Lessico
R3c.7

Ad esempio: andare e recarsi.
- Domani vado al cinema.
- Domani mi reco al cinema.
La prima frase va benissimo, la seconda no. Infatti recarsi è
una parola troppo formale per una situazione come questa.
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24.

Grammatica

102

Quando è usato come verbo il participio presente ha il valore
di una preposizione relativa (che...) Si tratta di un uso limitato
al linguaggio burocratico.

R3c.9

Diastratia
1.

Ascoltare

42

Chiedi al tuo insegnante la trascrizione e leggi il testo della
conversazione, riascoltando la registrazione. Ci sono diverse
espressioni tipiche del linguaggio dei giovani. Con un buon
dizionario cercane il significato. Attento, però, a volte sono
parole o espressioni un po' volgari. Ti consigliamo di non
usarle se non sei sicuro di poterlo (e volerlo) fare senza
sbagliare registro o offendere qualcuno.

99

L'uso del superlativo sta diffondendosi in maniera
esponenziale come effetto dei film, dei giornali, dei mezzi di
comunicazione di massa americani. […] Gli adolescenti e i
giovani da sempre tendono a estremizzare, ad accentuare,
quindi a servirsi del superlativo; ma gli adolescenti e i giocani
d'oggi tendono a incrementare questa loro caratteristica con un
abuso di esclamazioni, superlativi, iperboli.

88

[sfigato] Espressione tipica del linguaggio giovanile e non
solo. È sinonimo di “sfortunato”.

132

Nell'italiano popolare la consecutio temporum, cioè la
concatenazione sintattica tra i tempi e i modi, è spesso molto
intuitiva ed è qui che si registrano i maggiori “errori”; quando
scrivono, gli italiani che di solito parlano italiano popolare
tendo all'ipercorrettismo, cioè a dare pervenza di “nobiltà” al
loro scritto – e questa nobiltà viene dall'abuso dei vari tempi
del passato, che soprattutto al condizionale e al congiuntivo
vengono spesso confusi, con risultati spesso grotteschi.

R2e.7

2.

Approfondi-mento
culturale
R2p.8

3.

Civiltà
R2e.15

4.

Approfondi-mento
sociolingco.
R2p.11

Diatopia
1.

Fonologia
Esercizio 1
R1p.3

37

In alcune lingue (ad esempio il francese) i suoni /ts/ e /dj/ non
esistono e in alcune varietà di italiano questi suoni, quando
sono tra due vocali, sono pronunciati semplicemente /s/ /j/. Ad
esempio, in Toscana parole come ragione e cucina; una
pronuncia analoga, ma solo per il suono sordo /ts/, nel Lazio e
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in Campania. Tuttavia queste pronunce non compromettono la
comprensione del messaggio. Maggiori difficoltà si incontrano
nella resa ortografica dei suoni, argomento dell'attività
successiva.
2.

Abilità – Es. 5

57

Faccia notare che Giacomo ha accento napoletano. Ancora una
volta si cerca di dare un'interpretazione autentica del parlato
nelle sue numerose varietà. Si ritiente che gli studenti possano
incontrare difficoltà nel comprendere un parlante con accento
così marcato, ma è così che si parla in Italia.

74

Metta in risalto il fatto che i due parlanti, specialmente il
secondo, non stanno parlando in italiano standard, almeno per
quanto riguarda l'accento. L'uomo infatti ha un marcato
accento dell'Italia centrale.

101

La cliente ha un accento pugliese.

136

Nella lingua scritta e nell'Italia del centro-sud si usa anche un
altro tempo al posto del passato prossimo per esprimere
un'azione finita e lontana nel tempo: il passato remoto; Rete! 2
Unità 11.

40

Faccia presente agli studenti che il raddoppiamento sintattico
incide sul ritmo del parlato collegando le parole tra di loro e
contribuendo a formare la catena dei suoni. Non si parla per
parole isolate! Tuttavia faccia anche presente che il
raddoppiamento non è realizzato da tutti i parlanti. Infatti è
pressoché sconosciuto nelle varietà settentrionali. Ciò
nonostante e benché non sia determinante ai fini della
comprensione, è un tratto che la maggior parte dei parlanti
italiani (Italia del centro e del sud) realizza e riconosce come
normale e può aiutare gli studenti ad avvicinarsi a una
pronuncia sentita dai nativi come meno “straniera”.

64

Nell'attività 11 hai ascoltato la signora Porta parlare del cibo e
della sua infanzia. La signora Porta è una parlante dell'Italia
del nord, più precisamente di Milano. Vediamo alcune
caratteristiche di questa varietà di italiano.

R1p.5

3.

Esercizio 9
R1p.7

4.

Esercizio 7
R1p.10

5.

Grammatica
R1c.11

6.

Fonologia
Es. 2
R2p.3

7.

Fonologia
R2c.4

I suoni vocalici /e/ e /E/ tendono a essere pronunciati in modo
diverso dalla pronuncia standard, o dalla pronuncia di un
parlante dell'Italia centrale. Infatti, alle orecchie di un
fiorentino o di un romano, sembra quasi che un parlante
lombardo scambi la “e” chiusa con la “e” aperta e viceversa.

238

Ad esempio, mentre la parola bene è pronunciata da un
romano /'bEne/, da un milanese è pronunciata /'bene/. Una
parola come freddo è pronunciata /'frEddo/ da un parlante
lombardo e /'freddo/ da un parlante toscano. Questa
caratteristica vale anche per i parlanti dell'Emilia Romagna,
Piemonte, Liguria.
Raddoppiamento sintattico. Nelle varietà di italiano del nord il
raddoppiamento sintattico non esiste.
Hai notato che gli italiani parlano con molte pronunce diverse?
Da questa unità cominceremo a esaminare alcune pronuncce
regionali. Continueremo a studiarle anche nel terzo volume.
Per ora è importante cominciare a distinguere tra le pronunce
dell'Italia del nord, del centro e del sud.
8.

Fonologia

63

Ascolta questi brevi monologhi pronunciati da persone
provenienti da diverse città del nord, del centro e del sud.

57

È importante distinguere tra italiano regionale e dialetto, noi ci
occuperemo solo del primo, ossia dell'italiano parlato nelle
diverse zone d'Italia, caratterizzato in misura minore, o
maggiore, da fenomeni locali. Ovviamente, queste descrizioni
non possono essere complete ed esaustive e da sole non sono
sufficienti per “riconoscere” un parlante regionale, ma
vogliono dare agli studenti un'idea dei diversi italiani che
possono ascoltare in Italia. […] Il primo punto riguarda la
pronuncia dei suoni vocalici e/ɛ/ che tendenzialmente (ma è
solo una tendenza, non una regola!) sono pronunciati
diversamente da un parlante centrale. In particolare si ha /E/
come in freddo /'frɛddo/ quando la vocale è in sillaba tonica ed
è chiusa da una consonante diversa da <n>, oppure quando è
in finale di parola. Altri esempi sono: quello, dentro, tre,
professoressa che un parlante settentrionale potrebbe
pronunciare con /ɛ/ invece di /e/ come farebbe un parlante
centrale, cioè: /'kwɛllo/, /trɛ/, /professo'rEssa/. Al contrario,
quando la <e> è in sillaba tonica, non seguita da consonante si
ha di solito una /e/ chiusa come in be-ne, ge-lo, ze-ro un
parlante centrale pronuncerebbe /'bene/, /'djelo/ /'dzero/.
Mentre un parlante centrale pronuncerebbe /'djɛlo/ /'dzɛro/ ecc.
Servendosi della cartina mostri in quali regioni si osserva
questo fenomeno, ossia grosso modo in buona parte della
Pianura Padana: Lombardia, Emilia Romagna, parte del
Veneto. Un altro fenomeno tipico delle varietà dell'italiano del
nord è la mancata realizzazione del raddoppiamento sintattico
che abbiamo visto nell'Unità 3. Può osservare la cartina
geografica nella sezione fonologia dell'Unità 10 per vedere

R2c.4
9.

Fonologia
Es. 1
R2p.4
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meglio in quali parti d'Italia si può ascoltare questa
caratteristica, ossia nell'Italia centro-meridionale. In generale
oltre al raddoppiamento sintattico, c'è la tendenza a non
pronunciare intensi i suoni che non sono trascritti come doppi
dall'ortografia. Ad esempio il suono <gl> intenso quando si
trova tra due vocali come in figlio e che un parlante
settentrionale, specialmente veneto, pronuncerebbe /fiʎio)..
Faccia presente agli studenti che nonostante queste
caratteristiche e anche se un italiano centrale (o viceversa un
settentrionale) nota subito una pronuncia diversa dalla propria,
non ha nessuna difficoltà a comprendere il significato delle
parole e probabilmente non si sognerebbe mai di farlo notare
al suo interlocutore, se non per scherzare.
10.

Fonologia

57

Per il milanese potrebbe andare bene anche qualche vecchio
film com protagonista l'attore Renato Pozzetto. Bisogna
tuttavia essere molto chiari con gli studenti: quello che noi
cerchiamo di insegnar loro in un corso di italiano è una forma
standard, generale, neutra di italiano, che sia comprensibile in
ogni regione; le varietà interessano non sul piano della
produzione futura dei nostri studenti, ma su quello della
comprensione. Abituarsi alle diverse parlate regionali può
quindi essere non solo un “vezzo” sociolinguistico, ma un
contributo fondamentale all'approccio comunicativo.

144

Nella cartina geografica puoi vedere in quali parti d'Italia le
persone realizzano il raddoppiamento sintattico (la parte in
rosso) e dove, di solito, non lo realizzano (la parte in bianco).

154

Nell'italiano parlato al Nord e, in parte, al Centro, si usa il
passato prossimo per indicare qualsiasi azione passata, al posto
del passato remoto. Il passato remoto si utilizza quasi
esclusivamente nella lingua scritta.

132

Nella Pianura Padana, che per secoli fu colonizzata dai Celti,
anche se poi latinizzati, il passato remoto non è usato nella
lingua orale e poco anche nella scritta; nel sud si ha il
fenomeno opposto, con uso eccessivo. Per prendere in giro un
siciliano, nelle barzellette, qualificandolo come poco colto, si
dicono frasi del tipo “un minuto fa lo vidi!”; nell'italiano
popolare la consecutio temporum, cioè la concatenazione
sintattica tra i tempi e i modi, è spesso molto intuitiva ed è qui
che si registrano i maggiori “errori”; quando scrivono, gli
italiani che di solito parlano italiano popolare tendo
all'ipercorrettismo, cioè a dare pervenza di “nobiltà” al loro
scritto – e questa nobiltà viene dall'abuso dei vari tempi del
passato, che soprattutto al condizionale e al congiuntivo

Es. 2
R2p.4

11.

Fonologia
R2c.10

12.

Grammatica
R2c.11

13.

Approfondimento
sociolingco.
R2p.11
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vengono spesso confusi, con risultati spesso grotteschi.
14.

Grammatica

135

In altre parole, a meno che gli studenti non vivano in zone
dove il passato remoto è molto spesso impiegato (anche in
modo scorretto al posto del passato prossimo) come alcune
parti del meridione d'Italia, invitiamo a continuare a utilizzare
il passato prossimo come fatto finora.

169

In Calabria e in Campania si parlano delle varietà meridionali
dell'italiano. Oltre ad avere delle caratteristiche comuni, il
campano e il calabrese presentano anche delle differenze.

R2p.11

15.

Fonologia
R2c.12

Raddoppiamento sintattivo […]; rafforzamento dei suoni /b/ e
/ʣ/ […]; troncamento degli infiniti dei verbi o dei nomi sulla
sillaba tonica […]
Differenze tra campano e calabrese: Nella varietà calabrese (e
siciliana) il sistema dei suoni delle vocali è composto
solamente da cinque suoni invece che da sette, perché
mancano /e/ e /o/. Un parlante della varietà calabrese, o
siciliana, può quindi inserire /ɛ/ e /ɔ/ dove altri parlanti come i
napoletani (o i romani, o toscani) inserirebbero /e/ e /o/.
16.

Fonologia

146

Es. 3
R2p.12

Infatti, nell'Italia centro-meridionale e quando questi due suoni
sono in posizione intervocalica c'è la tendenza a pronunciare i
suoni come se fossero intensi, ad esempio, azione è
pronunciata /at'tsione/, mentre nell'Italia del nord si preferisce
la pronuncia breve /a'tsione/.
D'altra parte la tendenza a pronunciare suoni brevi, piuttosto
intensi, anche quando sono rappresentati graficamente, è una
caratteristica tipica dell'italiano settentrionale. Infine, anche la
scelta tra suono sordo (/ts/) o sonoro (/dz/) è una particolarità
legata alle pronunce regionali. A parte alcune parole, la cui
pronuncia è più stabilmente accettata dai parlanti, ad esempio
pazzo /'pattso/ e non /'paddzo/ […] in molti altri casi i parlanti
oscillano tra una pronuncia sorda e una sonora spesso legata al
luogo di provenienza del parlante.

17.

Introd.

184

“babbo = papà, desinare= pranzo. Si tratta di parole molto
usate in Toscana.”

166

[…] Il secondo tratto è sicuramente il più riconoscibile e
quello maggiormente conosciuto, si tratta della pronuncia
aspirata di /p/ /t/ /k/ intervocalici (cosiddetta “gorgia toscana”)
[…] Anche la caratteristica successiva è tipica dell'italiano
toscano specialmente la pronuncia /3/ invece di /ʣ/ […]

R2c.14
18.

Fonologia
R2p.14

241

Infine, se lo ritiene opportuno, può dire ai suoi studenti che
mentre fino ad alcuni decenni fa la pronuncia toscana
equivaleva alla pronuncia italiana (eccetto che per la gorgia),
oggi non è più così. Anzi, la distanza tra italiano neo-standard
e toscano è sempre maggiore: quindi l'italiano parlato in
Toscana è sentito dagli altri parlanti italiani come un italiano
marcato regionalmente, non particolarmente prestigioso.”
19.

Fonologia

166

Benché in forma ludica l'obiettivo è verificare se gli studenti
hanno acquisito un minimo di sensibilità nel riconoscere i
diversi italiani regionali.

200

Linguaggio giovanile:

Esercizio 1
R2p.14
20.

Lessico

“c'è la bassa marea” - “l'ambiente è saturo di ragazze
fortemente sgradevoli alla vista e al tatto”

R2c.15

“stai a far' 'r simpatico” - “i tuoi scherzi o le tue battute sono
fuori luogo o non sono gradite.”
“te faccio du' occhi neri che se te metti a mastica' er bambu' er
wwf te protegge” - “ti sto per fare due vistosi ematomi sugli
occhi.”
“c'hai più complessi der concerto der primo maggio” “persona che si fa molti problemi inutili.”
21.

Fonologia

205

Nei brani tratti dal “Quarto manuale di conversazione della
metropoli periferica si fa riferimento a una varietà giovanile di
italiano parlato a Roma. Alcune caratteristiche della varietà
romana in generale sono: - raddoppiamento sintattico [...]; il
suono /ts/ quando è tra due vocali è pronunciato /s/ […]; i
suoni /b/ e /d3/ tra due vocali sono pronunciati sempre intensi
[…]; l'articolo determinativo il è realizzato come er, ma solo
nelle varietà più basse e meno curate [...]

205

Ascolta questi brevi monodialoghi, tre sono pronunciati da
parlanti romani, mentre uno è di un non romano. Riesci a
individuare qual è la persona che parla con accento diverso da
quello romano?

174

Innanzitutto, osserviamo il raddoppiamento sintattico che è
tipico dell'Italia centrale, benché possano esserci alcune
differenze sulle parole che provocano il raddoppiamento. Ad
esempio a Roma, a differenza di Fireze, le parole dove e da
non producono il raddoppiamento, il secondo tratto, già
menzionato anche per il toscano, è la pronuncia /s/ per /ts/

R2c.15

22.

Fonologia
R2c.15

23.

Fonologia
Es 1
R2p.15

242

intervocalico; ad esempio, il nome Cecilia diventa /tse'silja/.
La terza caratteristica è riconosciuta dagli altri parlanti italiani
come uno stereotipo tipico del romanesco ed è la pronuncia
intensa di /b/ e /ʣ/ intervocalici; altri esempi oltre a quelli
citati roba /'robba/, agile /ad'd3ile/ ecc. In effetti, tuttavia, si
tratta di una pronuncia tipica di tutto il centro-sud. Infine, un
tratto tipico della varietà meno curata e più popolare, ossia
l'articolo er che sostituisce l'articolo il dell'italiano standard
24.

Appendice

I

Ora ascolterai alcuni dei proverbi dell'Unità 1 pronunciati da
alcuni parlanti regionali. Prova a dire se si tratta di parlanti del
nord, del centro o del sud Italia. In fondo alla pagina troverai
la soluzione di questo quiz geografico.

21

I veneziani “mangiano” le parole... Benetton, Zonin, Cardin,
Corner, i veneziani da sempre tendono ad eliminare l'ultima
vocale. Anche in questa registrazione che pure è fatta in
italiano la base veneziana emerge e ci sono molte parole in cui
l'ultima vocale è assente o sfumata. Individuane almeno 4, poi
confronta la tua scelta con la classe.

R3c1

25.

Introduzione
R3c.2

[...] ed hanno problemi con le doppie. Notoriamente i
veneziani ignorano le doppie: anche questo signore tende a
sfumarle molto, e in un caso proprio le ignora. Ascolta questo
fenomeno: non c'era alcuna organizzazione e tutto quanto. Ma
in un caso si ha un effetto sorprendente: usano talmente poco
le doppie, i veneziani, che quando vogliono far risaltare una
parola raddoppiano una consonante, anche non ce n'è ragione:
ascolta ancora, e individua quale parola viene modificata
26.

Appendice

I

In questa unità hai ascoltato un veneziano parlare del
carnevale. Ora ascolta le stesse frasi pronunciate com accento
veneziano e in italiano standard. Fa' una “V” quando sentirai
parlare un veneziano e una “i” quando sentirai la stessa frase
in italiano standard.

39

Un altro tratto abbastanza diffuso nelle parlate meridionali è
l'uso di stare al posto di essere.

R3c.2

27.

Grammatica
R3c.3

In alcune espressioni l'uso di stare al posto di essere è entrato
nell'italiano standard: La tua amica mi sta antipatica! Anche tu
le stai sulle scatole!
28.

Appendice
Esercizio 1

II

Nell'unità 3 hai osservato alcune parole del dialetto siciliano.
Ora ascolterai alcune frasi pronunciate in siciliano e in italiano
standard.
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R3c.3
29.

Appendice

II

Ascolta questi tre brevi monodialoghi e di' se sono pronunciati
da un parlante veneziano, siciliano o in italiano standard.

33

Camilleri è siciliano e i suoi romanzi sono ricchi di parole e
costruzioni che ricordano i dialetti meridionali. Leggi
nuovamente il testo e abbina le parole evidenziate alla loro
traduzione in italiano.

IV

Leggi questo breve brano sulle varietà dell'italiano.

Esercizio 2
R3c.3
30.

Introduzione
Esercizio 7
R3c.3

31.

Appendice
Esercizio 1

Nell'unità 8 hai ascoltato un brano tratto da un notiziario in cui
il giornalista usa una varietà standard dell'italiano. Fino a non
molti anni fa, questa varietà di italiano era identificata con il
toscano e, più in particolare, con il fiorentino.

R3c.8

Oggi non è più così e in misura sempre maggiore il fiorentino
viene percepito dagli italiani non toscani come una varietá
locale, regionale dell'italiano.
Al contrario, le varietà di italiano parlate nel nord Italia sono
spesso sentite come più prestigiose e meno marcate dal punto
di vista geografico.
Ciò è dovuto sia a una perdita di prestigio delle varietà romana
e fiorentina, sia a ragioni economiche: il nord è stato ed è
tuttora la zona di maggior sviluppo industriale dell'Itala del
dopoguerra e una delle aree più ricche dell'Unione Europea.
Naturalmente, qualsiasi parlante può decidere di accentuare o
limitare le caratteristiche linguistiche del suo italiano
avvicinandosi o allontanandosi dallo standard.
Quanto al dialetto vero e proprio, se ancora negli anni '60 una
consistente fascia della popolazione italiana era costituita da
dialettofoni puri, cioè da persone che parlavano in prevalenza
dialetto, oggi i dialetti italiani, [sic] (come molte altre lingue
nel mondo) stanno scomparendo. Ciò nonostante, in alcune
regioni come Veneto, Campania, Calabria la presenza dei
dialettofoni è ancora abbastanza rilevante.
32.

Appendice

IV

Ora ascolta l'inizio del brano precedente letto prima in italiano
standard, poi da un fiorentino. Riesci a “sentire” la differenza?

Esercizio 2
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R3c.8
33.

Appendice

V

In questa unità hai letto i testi di alcune canzoni Fabrizio De
André. Questo cantautore si è spesso servito del dialetto per le
proprie canzoni, non solo di quello della sua città (Genova) ma
anche dei dialetti di altre regioni. Ti proponiamo i testi e le
relative traduzioni in italiano di due canzoni: Creuza de mä in
genovese e Zirichiltaggia in sardo.

VI

Ti facciamo ascoltare la stessa frase pronunciata da sei parlanti
diversi: un genovese, un fiorentino, un veneziano, un siciliano,
un lombardo e in italiano standard. Segna sulla cartina il
numero del parlante nella regione o nella città corrispondente,
se si tratta di italiano standard barra la casella 'standard'.

R3c.9

34.

Appendice
R3c.10

Sem referência à variedade
1.

Grammatica

182

Spesso in italiano si può usare il presente indicativo al posto
del futuro semplice.

183

La stessa frase, la stessa ipotesi si può esprimere con il
presente. - Se la mia ex-ragazza mi chiama, le dico che mi
sposo.

149

Ricordiamo che il futuro, ancorché ben compreso da tutti gli
italiani, è di fatto poco usato, perché si preferisce sempre di
più la forma del presente più l'avverbio o l'espressione di
tempo.

29

mamma mia! È un'espressione molto usata in italiano. A
seconda dell'intonazione può esprimere vari stati d'animo e
emozioni.

113

Ma detto così, con simpaticissimo, è più enfatico, più
espressivo. Questa forma, che è molto frequente in italiano,
serve per sottolineare, dare più forza all'aggettivo.

alla 113

Quello che sta avvenendo, con orrore di chi ama l'italiano
classico, è l'intenso uso dei superlativi di nomi, anziché di
aggettivi.

R1c.15
2.

Grammatica
R1c.15

3.

Grammatica
R1p.15

4.

Inizio
R2c.2

5.

Civiltà
R2c.8

6.

Excerto
vignetta
R2p.9
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7.

Grammatica

50

Queste forme [colui/colei/coloro che] non sono molto
frequenti. Sono spesso sostituite da chi. Ricorda però che chi
può essere usato solo all'inizio della frase. Chi ha unito l'Italia
si chiama Giuseppe Garibaldi.

81

Un modo più popolare di dire indovinare [e c'ho azzeccato!].

98

Sono tante le parole onomatopeiche che si usano nella vita di
tutti i giorni. A volte sono uguali o molto simili in varie
lingue. Il linguaggio dei bambini, quello dei fumetti, ma anche
certa poesia ne sono molto ricchi. Te ne presentiamo alcuni tra
i più usati.

R3c.4

8.

Grammatica
R3c.7

9.

Lessico
R3c.9

Resultados numéricos Rete!
97
17
0
24
3
34
9

trechos identificados
trechos relativos à dimensão diamésica
trecho relativo ao neo-standard
trechos relativos à dimensão diafasia
trechos relativos à dimensão diastrática
trechos relativos à dimensão diatópica
trechos sem referência à dimensão

Resultados excertos Linea Diretta
Diamesia
1.

Ascolto

15

[...] Inoltre l'ascolto è un brano di lingua parlata e, come tale,
potrebbe contenere degli enunciati con false partenze, parole o
frasi troncate a metà, a volte anche errori possibili quando si parla
liberamente, tutte imperfezioni che non è assolutamente il caso di
presentare agli studenti.

20

L'impiego di tali interiezioni, lungi dall'essere irrelevante, è al
contrario essenziale alla comunicazione orale.

LDAp.1

2.

Dialogo 8
LDAp.1

246

3.

Esercizio 14

52

L'esercizio scritto si può far svolgere a casa dicendo agli studenti
di indirizzare la loro lettera (o fax o e-mail) oltre che ad un amico,
ad un conoscente con il quale hanno un rapporto formale, o
ancora a più persone usando quindi il pronome voi.

174

Nel secondo esempio si vuole dare particolare risalto al
complemento oggetto. In questo caso si usa metterlo all'inizio
della frase, seguito dal corrispondente pronome diretto. Questa
costruzione è molto usata nella lingua parlata.

16

In questo dialogo viene usato l'imperfetto del verbo volere sia per
formulare un desiderio (volevo invitarti a teatro domani) che per
esprimere un'intenzione non realizzabile (volevo andarci con
Riccardo). Nel primo caso la forma volevo equivale a vorrei,
avrei piacere di ed è molto frequente nella lingua parlata.

21

Circa i due esiti della terza persona plurale, varrà forse la pena
informare gli studenti che la forma loro è preferita nella lingua
scritta, mentre la forma gli è più frequente nella lingua parlata.

31

Sono riportati di seguito e con l'indicazione della riga alcuni
vocaboli presenti nel testo (quelli contrassegnati da * sono propri
della lingua parlata). Provate a unire ogni vocabolo con un suo
sinonimo. [le parole sono mollare, niente male, compagnia bella,
si mettono giù]

122

Marrone è in effetti un sostantivo che viene usato come aggettivo;
dovrebbe quindi essere invariabile. Tuttavia nella língua parlata si
usa spesso anche la forma plurale marroni.

28

L'uso della particella pronominale ci unita al pronome diretto
davanti al verbo avere (in verde non ce li ho) appartiene quasi
esclusivamente alla língua parlata.

34

Nella lingua parlata la forma volevo viene spesso usata nello
stesso significato della forma di cortesia vorrei.

48

La congiunzione causale poiché più diffusa nella lingua scritta
che in quella parlata può sostituire indifferentemente le
congiunzioni perché e siccome la cui differenza d'uso è stata
richiamata in questo manuale al punto 16 della prima lezione.

65

Nella lingua parlata soprattutto la costruzione a + infinito ricorre
quando la proposizione condizionale ha un forte contenuto
enfatico. Si vedano ad esempio frasi del tipo: Eri a casa
domenica! Accidenti! A saperlo ti avrei telefonato. A vederlo non

LDAp.4

4.

Grammatica
LDAc.6

5.

Dialogo 3
LDBp.1

6.

Esercizio 11
LDBp.1

7.

Esercizio 19
LDBc.2

8.

Grammatica
LDBc.2

9.

Esercizio 6
LDBp.2

10.

Grammatica
LD2e.2

11.

Lettura
LD2p.3

12.

Lettura
LD2p.4
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si direbbe proprio che è così ricco.
13.

Dialogo 7

99

Alla quinta e alla settima battuta compaiono due parole di grande
successo ma molto invise ai puristi; attimino e pochino, inoltre, a
dispetto delle regole (almeno di quelle consacrate) compare
nell'ultimo enunciato l'indicativo pretendi al posto del congiuntivo
pretenda. In realtà, secondo chi scrive, la presenza dei diminutivi
e dell'indicativo risponde a una precisa esigenza comunicativa che
una diversa soluzione, più <<accademica>>, avrebbe del tutto
snaturato.”

95

Si è già detto nella lezione precedente che a un verbo di opinione
segue il congiuntivo. A volte però, nella lingua parlata, esistono
situazioni nelle quali, più che esprimere un'opinione, si vuole
affermare una propria convinzione, per esempio quando si vuole
fare un rimprovero. In quest'ultimo caso al verbo di opinione non
segue il congiuntivo ma l'indicativo.[...] Tale uso, anche se non è
del tutto corretto, trova sempre più riscontro nella lingua orale, in
cui da alcuni anni si nota una tendenza a privilegiare talvolta
l'indicativo a scapito del congiuntivo.

105

uso del pronome dimostrativo coloro, impiegato quasi
esclusivamente insieme al relativo che, è, per lo più, limitato alla
lingua scritta. La lingua parlata preferisce le forme quelli, quelle,
accompagnate anch'esse dal relativo che.[...] Oltre al pronome
plurale coloro che, nella lingua scritta esistono anche le forme
singolari colui che e colei che. Queste forme (piuttosto rare) sono
normalmente sostituite da quello che e quella che.”

132

Il passato remoto, ancora piuttosto vivo nell'uso quotidiano
nell'Italia del sud e in buona parte del centro, compare invece
assai più raramente nella lingua parlata delle regioni
settentrionali. Il tempo, usato in ogni caso molto più dalle vecchie
generazioni che non dalle nuove, resta nondimeno la forma di
perfetto più frequente nella letteratura. […] Dopo aver presentato
il libro e l'autrice, avvertirete gli studenti che nella pagina di
romanzo che si accingono a leggere, al posto del passato
prossimo, è presente il passato remoto, un tempo molto usato
nell'italiano scritto ma un po' meno in quello parlato. Direte loro
che anche se non conoscono la forma saranno comunque
senz'altro in grado di riconoscerne gli usi presenti nel brano e i
verbi ai quali tali usi appartengono.

170

Nella lingua parlata (e a volte anche in quella scritta), è frequente
la semplificazione del periodo ipotetico dell'impossibilità
attraverso la sostituzione del congiuntivo trapassato e del

LD2p.7
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Grammatica
LD2e.7
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Grammatica
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Lettura 13
LD2p.10

17.

Grammatica
LD2e.13
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condizionale passato con l'imperfetto indicativo.

Neo-standard
Não foram encontradas ocorrências

Diafasia
1.

Dialogo

10

Formale: Buongiorno, signora. Come sta? Bene. Abbastanza
bene. E Lei?

LDAc.1
Confidenziale: Ciao,
male./Benissimo. E tu?
2.

Dialogo

11

Giancarlo.

Come

stai?

Non

c'è

Formale: Le presento il mio amico Giulio Marchi. Piacere. Molto
lieto!/Molto lieta!

LDAc.1
Confidenziale: Ti presento la mia amica Monica Gomes. Piacere!
3.

Dialogo

12

Formale: Scusi, come si chiama? Lei non è italiano/italiana. È
portoghese?

LDAc.1
Confidenziale: Scusa, come ti chiami? Tu non sei italiano/italiana.
Sei portoghese?
4.

Dialogo

14

LDAc.1
5.

Esercizio 12

Confidenziale: Tu vivi in Brasile o in Italia?
14

LDAc.1
6.

Dialogo

Esercizio 6

Formale: Che lavoro fa?
Confidenziale: Che lavoro fai?

16

LDAc.1
7.

Formale: Lei vive in Brasile o in Italia?

Formale: Lei dove lavora?
Confidenziale: Tu dove lavori?

97

Completate il dialogo usando il tu. Notate delle differenze rispetto
al Lei?

18

[...] Una volta svolto l'esercizio, fate notare come il dimostrativo
questo sia presente soltanto nella prima illustrazione dove è
raffigurata una situazione confidenziale. In una situazione formale

LDAc.1
8.

Esercizio 5
LDAp.1
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l'uso di tale aggettivo risulterebbe infatti scortese.
9.

Dialogo 3

29

Compare qui per la prima volta la forma di richiamo più frequente
in italiano (Senta, scusi). Si tratta di due imperativi formali e
dunque, in ultima analisi, di due congiuntivi.

30

L'uso di pure dopo l'imperativo verrà ripreso più avanti. Qui può
essere presentato allo studente come semplice forma di cortesia
usata per dare un pemesso. Il condizionale, già apparso con
vorrei, si presenta qui alla terza persona (potrebbe portare un
portacenere?). Si tratta ancora di una forma di cortesia che può
essere appresa dallo studente come semplice elemento lessicale,
senza cioè ulteriori informazioni grammaticali.

90

Gli studenti a questo punto conoscono soltanto l'espressione
Scusa non appropriata in questo caso, essendo il rapporto fra
Marco e il cameriere di natura formale. Si tratterà allora per voi di
fornire la forma corretta e di aggiungervi l'altro richiamo Senta.

LDAp.2
10.

Dialogo 8
LDAp.2

11.

Appendice
LDAp.2

[...] e se qualcuno che ha già qualche conoscenza dell'italiano vi
dirà voglio, lo correggerete spiegando che le buone maniere
richiedono l'uso di vorrei.
12.

Dialogo 3

67

La forma di cortesia Loro, plurale di Lei, ricorre in italiano
soltanto in situazioni molto formali. In questo dialogo compare
nell'imperativo si accomodino. Non sarà il caso di impegnarsi a
questo punto in un'intera spiegazione grammaticale, dal momento
del resto che l'imperativo non è stato ancora affrontato
completamente (pur essendo ovviamente comparso a più riprese
nei dialoghi visti finora). Qualora la vostra classe vi chiedesse dei
chiarimenti circa l'uso e la formazione dell'imperativo di terza
persona plurale, potrete spiegare che sua costruzione è
semplicissima, essendo sufficiente l'aggiunta della sillaba no alle
forme dell'imperativo formale di terza persona.

182

Spiegazione imperativo confidenziale

193

Spiegazione imperativo di cortesia

195

Normalmente in italiano, rivolgendosi a più persone, si usa, anche
in una situazione formale, la forma dell'imperativo della 2ª
persona plurale. Esistono però particolari situazioni in cui si
ricorre alla 3ª persona plurale.

LDAp.6

13.

Grammatica
LDBc.7

14.

Grammatica
LDBc.8

15.

Grammatica
LDBc.8

250

16.

Esercizio 7

62

Nella lingua burocratica si usa a volte l'imperfetto al posto del
passato prossimo. Cercate i tre esempi presenti nel testo.

162

Principali elementi morfosintattici: Il periodo ipotetico
dell'irrealtà nella forma Se + congiuntivo trapassato +
condizionale passato e nella forma colloquiale Se + imperfetto
indicativo + imperfetto indicativo.

164

All'italiano standard non appartiene neanche la forma 'sta,
abbreviazione del dimostrativo questa, usata da Cristina per
esprimere la sua insofferenza per quello che sembra essere
l'ennesimo rimprovero del marito. La forma appartiene però
all'italiano colloquiale e possiede nel nostro esempio, una sua
precisa funzione semantica, quella appunto di manifestare
insofferenza. L'uso dell'intero dimostrativo non avrebbe reso com
altrettanta efficacia il fastidio di Cristina”

LD2e.5
17.

Lettura 5
LD2p.13

18.

Dettato 8
LD2p.13

Diastratia
Não foram encontradas ocorrências

Diatopia
1.

Lettura 6

66

Mentre il suffisso accrescitivo è in italiano uno solo (-one), i
suffissi diminutivi sono invece diversi (-ino, -ello, -etto). Il loro
uso deriva dalla consuetudine e varia a seconda delle regioni
d'Italia.

36

Meno diffusa, e anzi decisamente limitata alle regioni
settentrionali del Paese, è invece la forma dov'è che presente nella
quinta battuta.

132

Questo tempo [passato remoto] è sempre meno frequente nella
lingua parlata (con l'eccezione delle regioni meridionali e della
Toscana), ma rimane il tempo di narrazione della lingua letteraria
(anche qui con qualche eccezione).

153

Nel dialogo iniziale le due speaker, entrambe lombarde, hanno
eliso la sillaba finale della terza persona plurale del presente del
verbo avere. Nella riproduzione di queste cinque battute abbiamo
voluto conservare l'elisione per presentare allo studente una
variante regionale del resto molto diffusa.

LDBp.6

2.

Dialogo 5
LD2p.2

3.

Grammatica
LD2e.10

4.

Dialogo 8
LD2p.12
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5.

Lettura 10

186

La forma che... a fare è senz'altro un meridionalismo ormai però
estremamente diffuso, se non altro per la sua proprietà semantica
di segnalare nell'ascoltatore l'inutilità dell'azione che chi pone la
domanda sta evidenziando.

186

Raffaele Simone nel suo “Libro d'italiano” ci parla dell'italiano
regionale.

LD2p.15

6.

Esercizio 15
LD2e.15

Sem referência à dimensão
1.

Grammatica

171

Alcuni verbi transitivi (quei verbi cioè che possono reggere un
oggetto diretto) hanno anche la forma riflessiva. […] In questo
caso il pronome riflessivo esprime una partecipazione “affettiva”
all'azione.

65

Il verbo comprarsi che appare in questo dialogo più che riflessivo
dovrebbe essere definito pronominale. L'oggetto dell'azione non è
infatti, come nei normali verbi riflessivi, l'agente stesso, ma
l'oggetto che il verbo avrebbe alla normale forma transitiva. Si
potrebbe infatti dire: Hai visto che bella casa hanno comprato
Maurizio e Valeria? La frase non avrebbe però la stessa enfasi che
le dà invece la forma riflessiva.

36

La forma volevo usata per formulare una richiesta e quindi
analoga a vorrei è ormai impiegata quanto e forse più della forma
con il condizionale. Per rendersene conto basta entrare in un
qualsiasi negozio e ascoltare le richieste dei clienti.

48

Presentando il pronome relativo quale, preceduto sempre
dall'articolo determinativo, informate gli studenti che la sua
frequenza è inferiore a quella dei pronomi analoghi che e cui.

49

Non è facile definire in modo esaustivo l'uso del futuro in
italiano. Certamente il tempo è sostituibile con il presente
indicativo tutte le volte in cui l'idea del futuro, affidata a qualche
altro elemento lessicale, sia già presente nel contesto. [...] Si tratta
cioè di mettere a fuoco la specificità semantica del futuro, di
cogliere quella sfumatura di significato che tale tempo verbale
conferisce agli enunciati dove esso è presente.

44

Al posto del futuro si può usare il presente, quando nella frase si
trova già un'indicazione temporale.
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2.

Dialogo 3
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3.
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Grammatica
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Resultados numéricos Rete!
48
17
0
18
0
6
6

trechos identificados
trechos relativos à dimensão diamésica
trecho relativo ao neo-standard
trechos relativos à dimensão diafasia
trechos relativos à dimensão diastrática
trechos relativos à dimensão diatópica
trechos sem referência à dimensão
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