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Capítulo 02 – Chamada da Rádio D 
 
Philipp ainda não conseguiu descansar. Depois dos insetos importunos, é agora o 
barulho dos vizinhos que o incomoda. Uma chamada inesperada de Berlim faz com 
que ele parta precipitadamente. Philipp vai a Rádio D.
  
Agora é que Philipp não consegue a esperada paz no campo. Uma serra elétrica e um 
trompetista amador o irritam até o último nervo. A chamada de Paula, que trabalha na 
Rádio D em Berlim, vem no momento certo. Para a decepção de sua mãe, Philipp parte 
com toda pressa para a capital. 
 
Aqui também se pode entender, com poucos vocábulos, o que acontece. Sobretudo 
palavras internacionais e a entonação ajudam a ordenar o acontecido e treinam a 
compreensão auditiva. 
 
 
Manuscrito do capítulo 

 
A Rádio Deutsche Welle e o Instituto Goethe apresentam: 
Rádio D. Um curso radiofônico de alemão da Redação D. 
A autora é Herrad Meese. 
 
Apesentadora 
Caros ouvintes, bem-vindos ao segundo capítulo do 
nosso curso de alemão Rádio D. 
Vocês devem estar lembrados do nosso primeiro progama 
e de um rapaz chamado Phillip. Ele foi todo feliz para o 
campo, mas não encontrou ali a tranqüilidade que estava 
imaginando. Incomodado pelas vacas, as moscas e uma 
abelha, Philipp fugiu do jardim para o seu quarto. Mas, 
nem ali, ele encontrou o sossego que desejava. Ouçam 
esta cena. O que incomoda Philipp? 

 
Szene 1: Philipp in seinem Zimmer 
 
Philipp 
Nein, bitte nicht. 
 
O nein! Bitte nicht. 
 
Sprecherin  
Surfen Sie jetzt mit Spider ins Internet, 
jetzt sofort, mit Spider ins Web. 
 
Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin: Das 
Bundesgesundheitsministerium hat im Skandal um das 
Medikament Placebo forte erste Konsequenzen 
gezogen. 
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Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

Apresentadora 
É difícil dizer o que é pior: uma serra elétrica ou alguém 
tocando trompete. Como as duas coisas incomodam 
Philipp, ele tenta cobrir o barulho. E procura algum 
programa de rádio, mas não encontra nada que o agrade. 
Ele está realmente enervado. E nem percebeu que 
sintonizou uma estação de rádio que ainda vai ser muito 
importante para ele. 
O telefone toca na casa de Hanne e Philipp. Ouçam e 
procurem descobrir quem ligou e para que cidade Philipp 
deve ir. 
 

Szene 2: Im Hausflur 
 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula.  
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula von Radio D. 
 
Philipp 
Hallo, Paula.  
 
Was? Ist ja super! Okay, ich komme sofort. 
Tschüüüs. 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
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Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 
Philipp 
Ja, sofort. Zu Paula von Radio D. 
Sorry. 

 
Apresentadora 
Pois parece que aconteceu alguma coisa importante. Uma 
moça chamada Paula telefonou e, ao que tudo indica, ela 
é de uma emissora, a Rádio D. Philipp deve ir para 
Berlim. Vocês devem estar se perguntando por que ele 
deve ir para Berlim, o que é a Rádio D e o que o Philipp 
tem a ver com essa emissora. 
Mas para saber a resposta, vocês terão que esperar pelo 
próximo capítulo do nosso curso pelo rádio, porque agora 
lá vem o nosso professor. 
 
Professor 
Sim, prezados ouvintes. E, hoje, nós gostaríamos de dar-
lhes mais uma dica para ajudar vocês a entenderem o 
idioma alemão. Na segunda cena, vocês ouviram que 
uma mulher telefonou – a Paula. E também perceberam 
que a Paula é da Rádio D. 

 
Frau Frisch 
Paula. Paula von Radio D. 

 
Apresentadora 
Os nossos ouvintes, provavelmente, também entenderam 
a palavra Radio, mesmo sem saber nada de alemão. 

 
Professor 
E isso é porque há palavras em alemão cujo significado 
vocês podem supor. Vocês já conhecem esses termos 
internacionais, seja na sua língua, em inglês ou francês. 
Em alemão, talvez essas palavras sejam pronunciadas 
um pouco diferente. Mas muitas vezes é bem parecido 
com o que vocês já conhecem. 
 
Ouçam o termo Radio novamente, em alemão, inglês e 
francês. Prestem atenção nas diferentes formas de 
pronunciá-lo.  

 
Sprecher 
Radio 
radio 
radio 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 
Philipp 
Ja, sofort. Zu Paula von Radio D. 
Sorry. 
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Apresentadora 
É claro que a compreensão de uma dessas palavras 
internacionais fica mais fácil quando se ouve, além da 
palavra, um ruído – como no caso do trator. 
 

Sprecher 
Traktor – Traktor 
 
Philipp 
Na ja, der Traktor ... 
 

Professor 
Se faltar um ruído ou som, vocês podem prestar atenção 
na voz da pessoa, na entonação. Vamos a um exemplo. 
Philipp achou ótimo estar no campo e expressa isso com 
a palavra super. 

 
Sprecher 
super – super 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. 
 

Apresentadora 
Mas quando a entonação é bem neutra, como no caso 
dos locutores de notícias no rádio, então essa dica não 
ajuda muito.  
 
Professor 
Você tem toda razão. Nesse caso, é preciso redobrar a 
atenção ao ouvir. Que tal fazer um teste agora mesmo? 
Vocês conseguem distinguir a palavra Konsequenzen? 
 

Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin: Das 
Bundesgesundheitsministerium hat im Skandal um das 
Medikament Placebo forte erste Konsequenzen 
gezogen. 
 

Apresentadora 
Neste noticiário, os nossos ouvintes, certamente, ouviram 
até mais coisas. Afinal, os noticiários sempre seguem um 
modelo. Ouve-se em primeiro lugar o nome da emissora e 
depois a hora; então o locutor diz que a seguir vêm 
notícias e muitas vezes menciona o nome de uma cidade. 

 
Professor 
É isso mesmo. Neste último exemplo, caros ouvintes, 
vocês puderam combinar duas estratégias: por um lado, 
vocês empregaram o seu conhecimento de que 
costumam aparecer nomes próprios, como de cidades, de 
políticos, esportistas, etc. nos noticiários. E por outro lado, 
vocês prestaram atenção nas palavras que conhecem da 
sua língua ou de uma outra. Assim, já conseguiram 
avançar mais um pouco na compreensão. 
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Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin. 
 

Apresentadora 
Professor, eu acho que por hoje é suficiente... 
 
Professor 
Ah, por favor, só mais uma pequena indicação. Quando o 
telefone toca na Alemanha, as pessoas costumam dizer 
seu nome, aliás o sobrenome, e não “alô” ou “pois não”... 

 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
Philipp. 

 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 

Apresentadora: 
Sim, então muito obrigada, professor!  

 
Apresentadora 
Agora, vocês vão ouvir a cena do telefonema mais uma 
vez, só que dividida em pequenos trechos. 

 
O telefone toca em casa. Hanne Frisch atende e pede à 
pessoa que ligou para esperar um pouco. O que diz 
Hanne Frisch? 

Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
 

Apresentadora 
Hanne Frisch diz para a mulher que telefonou: “Um 
momento, por favor”. 
E, depois, chama Philipp. O que ela diz então? 

Frau Frisch 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
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Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 

Apresentadora 
Está claro, não é? A Sra. Frisch diz: “Telefone”. 
E Philipp, naturalmente, está curioso para saber quem 
quer falar com ele. Que informação a Sra. Hanne Frisch 
dá sobre a Paula? 

 
Frau Frisch 
Paula. 
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula von Radio D. 
 

Apresentadora 
Ela diz baixinho para Philipp que no telefone está a Paula 
da Rádio D. Como é que Philipp cumprimenta Paula? 

 
Philipp 
Hallo, Paula. 
 

Apresentadora 
Philipp usou o “alô”, que é como se cumprimenta os 
amigos e conhecidos. E a notícia que Paula lhe deu 
deixou Philipp muito contente. Com que palavra ele 
reagiu? 
 

Philipp 
Hallo, Paula. 
Was? Ist ja super! 
 

Apresentadora 
Vocês certamente ouviram a alegria do Philipp, ele achou 
a notícia super. 
Hanne Frisch, por sua vez, não ficou contente quando 
Philipp lhe disse que ele precisava partir imediatamente. 
Qual é a cidade, para onde Philipp vai? 

 
Philipp  
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
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Apresentadora 
E, para encerrar, nós apresentaremos novamente as 
cenas que vocês ouviram hoje. 

 
Philipp 
Nein, bitte nicht. 
 
O nein! Bitte nicht. 
 
Sprecherin  
Surfen Sie jetzt mit Spider ins Internet, 
jetzt sofort, mit Spider ins Web. 
 
Nachrichtensprecher 
Deutschlandfunk. 17 Uhr. Die Nachrichten. Berlin: Das 
Bundesgesundheitsministerium hat im Skandal um das 
Medikament Placebo forte erste Konsequenzen 
gezogen. 
 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula. 
 
Philipp 
Wer? 
 
Frau Frisch 
Paula von Radio D. 
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Philipp 
Hallo, Paula. 
 
Was? Ist ja super! Okay, ich komme sofort. 
Tschüüüs. 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 
Philipp 
Ja, sofort. Zu Paula von Radio D. 
Sorry. 

 
Apresentadora 
Pois é, o Philipp vai para Berlim. 
Por que ele quer tanto ir para Berlim? Aonde exatamente 
ele tem que ir? Ele chegou bem na capital alemã? E quem 
é essa moça que telefonou para ele? Tudo isso vocês 
ficarão sabendo no próximo capítulo. Até lá, então, 
amigos! 
 
Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 
 
 

Herrad Meese 
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