Aula 15 - E se eu pudesse viajar?

Objetivos
• Reconhecer o vocabulário para viagem e turismo,
ouvindo-o e escrevendo-o por extenso;
• compreender conselhos e sugestões, utilizando o
futuro do pretérito e o presente do indicativo;
• estabelecer hipóteses sobre o futuro , empregando
o pretérito imperfeito do subjuntivo e sua relação
com o futuro do pretérito do indicativo;
• concordar e discordar em algumas situações, identificando
as expressões e adequando-as ao contexto de uso.

1. Para começo de conversa

Neste episódio, dona Ana está preparando-se para viajar. Antes de sua
partida, conversa com Tânia sobre alguns passeios que pretende realizar
durante a viagem. No tópico seguinte, você verá o conteúdo da conversa
entre as duas personagens.
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2. Comunicando-se

Antes de viajar, é comum que se faça alguns planos sobre quais passeios
se deseja realizar. Veja no diálogo, quais são os planos de dona Ana para
a sua viagem:

Tânia: Prontinho, dona Ana. Agora é só esperar o Rudinei para levarmos suas
malas lá para baixo.
Dona Ana: Obrigada, Tânia. Não sei o que seria de mim sem você!

Mídia integrada

Não vejo a hora de viajar!
Acesse a mídia integrada
e veja os planos de dona
Ana para a sua viagem.

Tânia: Imagine! Não tem de quê! Estou tão contente de ver a senhora ir passear
um pouco. Acho que essa viagem vai lhe fazer muito bem!
Dona Ana: Já está fazendo, Tânia, já está fazendo! Não vejo a hora de andar pelo
campo, dar uma boa caminhada ao ar livre... Não há coisa mais linda do que ver o
amanhecer e o entardecer na fazenda!

As atividades em destaque no trecho são próprias de um passeio realizado
no meio rural. Dependendo do lugar para onde se viaja, outras atividades
são comuns de ser planejadas e realizadas. A seguir, você conhecerá
algumas atividades turísticas nas diferentes regiões do Brasil.

3. De olho no Português Brasileiro

O Brasil é um país com vários atrativos turísticos, por sua imensidão
geográfica e por seu clima que beneficia todas as regiões, indo do verão
quente do Nordeste ao inverno gelado do Sul brasileiro.

Se você pensa em viajar pelo Brasil e conhecer este país exuberante, o
Ministério do Turismo disponibiliza um calendário anual das principais
festas e comemorações do Brasil.
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Em janeiro, você não pode perder a procissão marítima de Ano Novo em
Angra dos Reis (RJ) ou a lavagem do Bonfim, em Salvador (BA).
Em fevereiro, mês do carnaval, há diversas opções para se divertir nessa
festa nacional. O carnaval nas ruas de Salvador (BA), com os famosos
trios elétricos, ou as escolas de samba do Rio de Janeiro (RJ) e de São
Paulo (SP), são alguns dos mais tradicionais no Brasil. Contudo, essa festa
ocorre em quase todos os estados brasileiros. Se você gosta de música
clássica, em abril você pode assistir a grandes apresentações de ópera
durante o Festival Amazonas de Ópera, em Manaus (AM). Porém, se seu
interesse é por espetáculos folclóricos, em maio é possível visitar a festa
denominada Cavalhada, em Pirenópolis (GO).
As festas juninas também são um espetáculo imperdível. Elas ocorrem
em várias cidades e em diferentes regiões do país. As maiores e mais
famosas são as de São João, em Campina Grande (PB) e em Caruaru (PE).
O Festival de Inverno, que reúne arte, cultura, música e lazer, ocorre em
julho, nas cidades de Bonito (MS) e Garanhuns (PE). Também em julho
você tem a oportunidade de aproveitar o Festival de Dança de Joinville
(SC), com diversas atrações de dança em variados ritmos do mundo inteiro.
Agora, se você é apaixonado por cinema, precisa participar do Festival
de Cinema de Gramado (RS). Ou, se a gastronomia lhe chamar mais a
atenção, uma boa opção é você visitar o Festival de Cultura e Gastronomia
de Tiradentes (MG). Você deve, ainda, assistir de perto à Festa do Peão de
Barretos (SP). Barretos é o berço do rodeio brasileiro e, também, a maior
e mais bem estruturada festa desta natureza na América Latina.  Esses
eventos acontecem no mês de agosto.
As artes visuais estão presentes na Bienal de Artes Visuais do Mercosul,
em Porto Alegre (RS), durante o mês de setembro. Em outubro, acontece
a Oktoberfest em Blumenau (SC), uma celebração à cultura alemã, com
muito chope, danças folclóricas e gastronomia típica. Já em novembro,
você tem a oportunidade de conferir a festa religiosa de Romarias, em
Juazeiro do Norte (CE), participando das peregrinações religiosas que
compõem o calendário anual de festividades do município.
O Sonho de Natal é um evento encantador e emocionante, promovido pela
cidade de Canela (RS), em dezembro de todos os anos. Você certamente
se emocionará nessa festa!
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Áudio

Para terminar o ano, você tem, à sua disposição, as mais belas festas de
Réveillon do Brasil, como a do Rio de Janeiro (RJ) e a de São Miguel dos
Milagres (AL). Viaje pelo Brasil! Você não vai se arrepender!
Texto adaptado da Revista Partiu Brasil. Disponível em: http://
www.turismo.gov.br/images/pdf/revista_partiu_brasil.pdf. Acesso
em: 20 jul. 2015.

3.1 Viagem e turismo
Como você pode perceber, o Brasil apresenta possibilidades de turismo
no campo, na praia e na cidade. Veja como você pode nomear algumas
dessas ações:
Turismo na praia

nadar

fazer mergulho

caminhar pela orla

visitar feiras de
artesanato

assistir ao nascer
e ao pôr do sol

pescar

Turismo urbano

visitar pontos
turísticos e
históricos
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conhecer bares e
restaurantes

provar comidas
típicas
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Turismo rural

Áudio

tomar banho de rio
ou cachoeira

fazer trilhas

cavalgar

praticar rapel

escalar montanhas

acampar

Ainda, durante uma viagem, há determinadas palavras e expressões
relacionadas ao seu deslocamento e hospedagem que você precisa
conhecer a fim de que possa chegar ao seu destino e aproveitar seu
passeio, evitando possíveis transtornos. Veja algumas delas:
Palavras e expressões no contexto de viagem
aeroporto
bagagem

Glossário

Box: local numerado de
embarque e desembarque
de ônibus em uma
estação rodoviária.
Poltrona: assento numerado,
em ônibus ou avião, que
marca o lugar em que o
passageiro fará sua viagem.

box
desembarque
destino
documento de identificação
embarque
estação rodoviária
hospedagem

Saiba mais

O termo terminal rodoviário
também é usado para se
referir à estação rodoviária,
em alguns lugares.

mala
passageiro
passagem
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passaporte
portão de embarque

Áudio

poltrona

Atividade de aprendizagem

Dicas de turismo
Atenção, senhores passageiros!
O que levar na viagem

Agora que você já conhece algumas palavras e expressões frequentemente
utilizadas no contexto de viagem, realize as atividades Dicas de turismo,
Atenção, senhores passageiros! e O que levar na viagem para verificar
seus conhecimentos.

3.2 Verbos dever e poder para
conselhos e sugestões
Para aconselhar ou dar sugestões a alguém a respeito de uma viagem ou
passeio, você poderá usar os verbos dever e poder no futuro do pretérito
do indicativo, seguido de outro verbo no infinitivo. Veja alguns exemplos
a seguir:
Antes de viajar, você deveria fazer sua reserva em um hotel ou pousada.
Nós poderíamos comprar os ingressos hoje para garantir um bom lugar no rodeio.
Você não deveria perder a Festa do Peão de Barretos.

É possível, também, usar os verbos dever e poder no presente do indicativo
com a mesma função. Porém, essa decisão significa uma maior intimidade
ou menor grau de hierarquia entre os participantes do diálogo. Observe:
Antes de viajar, você deve fazer sua reserva em um hotel ou pousada.
Nós podemos comprar os ingressos hoje para garantir um bom lugar no rodeio.
Você não pode perder a Festa do Peão de Barretos.

Agora que você conheceu formas de sugerir e aconselhar, realize a
atividade Conselhos de seu Pepe para testar seu aprendizado.
Atividade de aprendizagem

Conselhos de Seu Pepe
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A seguir, você verá como expressar hipóteses sobre o futuro por meio de
outro modo verbal: o subjuntivo.
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3.3 O pretérito imperfeito do subjuntivo
e as hipóteses sobre o futuro
Depois de ajudar dona Ana, Tânia encontra Rudinei e os dois conversam
sobre o bem que a expectativa da viagem está fazendo à sua vizinha e
amiga. Ao conversarem sobre suas próximas férias em família, Rudinei
sugere alguns passeios e Tânia fala de um desejo pessoal. Porém, sua
realização depende de algumas condições. Acompanhe o diálogo:

Tânia : Acho que dona Ana deveria viajar muito mais vezes. Se eu tivesse bastante
dinheiro, estaria sempre conhecendo novos lugares.
Rudinei: No final do ano, quando recebermos nosso décimo terceiro, poderíamos
programar um passeio com as crianças até uma praia aqui no litoral. O que você
acha? Ou a gente poderia acampar com eles. Seria bem divertido!
Tânia: Se eu pudesse, gostaria de conhecer um parque aquático. Sempre que
vejo comerciais na TV, fico imaginando os meninos descendo daquela altura toda!

Mídia integrada

Poderíamos programar um passeio!
Acesse a mídia e acompanhe
o que Tânia e Rudinei
conversam sobre suas
próximas férias em família.

Aqueles escorregadores são enormes!
Rudinei: Escorregadores? Aquilo são tobogãs, Tânia!
Tânia: Ah, não importa! Adorei essa ideia! Quando vamos contar a eles?
Rudinei: Calma, Tânia. Primeiro, precisamos ter certeza de que teremos a grana
pra fazer esse passeio!

Quando imaginamos alguma situação em relação ao futuro, sem que
nossas ideias sejam planos, mas apenas suposições ou a expressão de
desejos, usamos o futuro do pretérito do indicativo, como já estudado na
aula anterior:
No final do ano, quando recebermos nosso décimo terceiro, poderíamos
programar um passeio com as crianças até uma praia aqui no
litoral. O que você acha? Ou a gente poderia acampar com eles.
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Saiba mais

“A gente” é uma expressão
muito utilizada em substituição
ao pronome “nós”. O verbo,
porém, concorda na 3ª
pessoa do singular.
Nós poderíamos
acampar com eles
A gente poderia
acampar com eles.
A palavra “grana” é usada
informalmente para
referir-se a “dinheiro”.
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Este tempo verbal também pode ser utilizado junto a uma condição, da
qual depende sua realização. No diálogo entre Tânia e Rudinei, Tânia
expressa, por duas vezes, seu desejo com relação ao futuro, mediante
uma condição. Observe:
Se eu tivesse bastante dinheiro, estaria sempre conhecendo novos lugares.
Se eu pudesse, gostaria de conhecer um parque aquático.

As condições, indicadas nos exemplos a partir da partícula “se”, introduzem
verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo.
O subjuntivo é um modo verbal, assim como o modo indicativo e o
modo imperativo, que você já conhece. O modo subjuntivo é usado para
expressar hipóteses, incertezas e desejos e, no caso do pretérito imperfeito
do subjuntivo, este serve para estabelecer uma condição para a realização
de uma ação no futuro.
Veja, a seguir, como acontece a formação do pretérito imperfeito do
subjuntivo e, depois, alguns exemplos de seu uso em contexto.
PRETÉRITO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO
viajar

fazer

ir

se eu viajasse

se eu fizesse

se eu fosse

se tu viajasses

se tu fizesses

se tu fosses

se ele viajasse

se ele fizesse

se ele fosse

se nós viajássemos

se nós fizéssemos

se nós fôssemos

se eles viajassem

se eles fizessem

se eles fossem

A expressão “se” introduz uma circunstância ou situação imposta como
condição para que algo ocorra no futuro. Veja os exemplos:
Estariam tranquilos, se viajassem na hora marcada.
Se fizessem uma boa economia, conseguiriam viajar no próximo feriado.
Faria a escalada, se não fosse tão perigoso.
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Porém, outras expressões comuns na língua portuguesa podem também
ser utilizadas com o mesmo sentido. Observe:
Áudio
Estariam tranquilos, contanto que viajassem na hora marcada.
Supondo que fizessem uma boa economia, conseguiriam viajar no próximo feriado.
Faria a escalada, caso não fosse tão perigoso.

Agora, realize as atividades O que eles fariam? e E se você pudesse voltar
agora? para verificar seus conhecimentos.
A seguir, você verá algumas expressões usadas para concordar ou discordar
sobre um determinado assunto.

Atividade de aprendizagem
O que eles fariam?
E se você pudesse voltar agora?

3.4 Expressões para concordar e discordar
Planejar um passeio ou uma viagem é importante. Luíza deseja conhecer
novos lugares e, a partir de uma pesquisa na internet, troca e-mails com
Marta. Leia os textos a seguir:

Olá Marta, tudo bem?
Estava pesquisando uns sites de viagem e gostaria muito de visitar o Parque
Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná. Acho que seria uma ótima oportunidade
de conhecer um pouco mais sobre o nosso país. Acredito que papai não
deixaria eu ir sozinha. Por isso, quero muito que você me acompanhe.
Imagino que os valores das passagens sejam um pouco altos,
mas eu adoraria se você pudesse me acompanhar
Vou aguardar sua resposta. Beijinhos! Luíza
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A palavra e-mail é uma das
várias expressões da tecnologia
moderna que foram integradas
à língua portuguesa, mantendo
sua origem estrangeira, muito
embora o termo correio
eletrônico também seja usado
com o mesmo sentido. Outros
exemplos desse uso são as
palavras mouse e site.
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Que legal receber este convite, mas, neste momento, acredito que não seja
interessante eu viajar. Preciso continuar com a produção da série “Alvorada”.
Além do mais, eu já conheço o Parque Nacional do Iguaçu. É um lugar
espetacular! Lembro que quando viajei para conhecer o parque eu economizei
o ano todo para poder aproveitar bem o passeio. Mesmo que os pacotes
de viagem estejam caros, eu acho que você deveria continuar pesquisando,
pois não pode perder essa oportunidade. Por isso, visite sites de outras
agências que certamente você encontrará alguma coisa bem em conta.
P.S. Creio que seu Pepe ficaria muito feliz em acompanhar você!
Um beijo! Marta

Ao ler os e-mails, você viu algumas expressões como “acho que”, “acredito
que”, “imagino que” e “creio que”. Essas expressões são usadas para introduzir
uma opinião. No entanto, se você estiver conversando sobre determinado
assunto, poderá concordar ou discordar usando outras expressões como
“você tem razão” ou “não necessariamente”.
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Veja, a seguir, essas e outras expressões:
Expressões para concordar

Áudio

Creio que sim.
Acho que sim.
Concordo com você.
Você tem razão.
Certo!
Com certeza!
Sem sombra de dúvida!

Expressões para discordar
Creio que não.
Acho que não.
Discordo disso.
Não concordo com isso.
Acredito que não.
Não considero assim.
Não...necessariamente.
Entendo, mas...

Conhecer as expressões para concordar e discordar ajudará você a
posicionar-se em um determinado assunto, possibilitando-lhe, a partir
disso, defender o seu ponto de vista. Observe os exemplos:
Concordo que viajar seja um investimento em nossa saúde.
Sem sombra de dúvida, o Réveillon do Rio de Janeiro é maravilhoso!
Acho que não penso como você.
Não temos que ir de carro, necessariamente.
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Atividade de aprendizagem

Após o estudo sobre expressões para dar opinião, realize as atividades  
Uma viagem entre colegas, além da atividade final Combinando uma
programação especial.

Uma viagem entre colegas

4. Síntese

Nesta aula, você estudou o vocabulário referente à viagem, identificando
algumas palavras e expressões utilizadas nesse contexto. Viu, também,
os verbos dever e poder no futuro do pretérito e no presente do indicativo,
utilizados para aconselhar e sugerir. Além disso, conheceu o pretérito
imperfeito do subjuntivo e sua relação com o futuro do pretérito do
indicativo para estabelecer hipóteses sobre o futuro a partir de condições
estabelecidas. Por fim, você viu algumas expressões usadas para
concordar ou discordar sobre determinado assunto.

e-Tec Brasil

52

Português como língua adicional

