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Capítulo 01 – Visita ao campo 
 
Philipp, um jovem rapaz, vai de carro ao campo. A visita à casa de Hanne, sua mãe, 
promete ser repousante, mas logo Philipp conhece também os lados desagradáveis 
do idílio rural...
 
“Natureza pura, que bom”, diz Philipp, ao querer descansar um pouco na casa da sua 
mãe no campo. Mas, além de vacas e gatos, há também ali outros bichos. Tomar café no 
jardim, tranqüilamente, é quase impossível. Insetos importunos tiram o sossego de 
Philipp. E, além disso, ele passa por uma experiência dolorosa. 
 
Mesmo quem conhece somente poucos vocábulos tem condição de entender a cena. 
Ruídos de fundo mostram onde Philipp está. Os ouvintes também aprendem saudação 
e despedida. 
 
 
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. 
 
 
Apresentadora 
Queridos ouvintes. Bem-vindos ao primeiro capítulo do 
nosso curso de alemão pelo rádio, Rádio D. Eu sou a 
apresentadora. Mas, hoje, eu ainda não vou dizer a vocês 
onde transcorre a ação do nosso curso pelo rádio e quem 
são os seus personagens. Por quê?  
Porque, neste primeiro capítulo, nós gostaríamos de 
mostrar que vocês já conseguem entender muita coisa, 
mesmo sem saber nada de alemão. Como isso é 
possível? É muito simples: prestem atenção nos sons e 
nas imagens que se formam na cabeça quando vocês 
ouvem esses ruídos. Talvez as imagens das próximas 
cenas se juntem e formem uma pequena história. E agora 
nós começamos, imediatamente, com a primeira cena:  
 

 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
 

Professor 
Espere aí! Pare! Foi tudo muito rápido. Eu também quero 
cumprimentar os nossos ouvintes. Primeiramente, eu 
gostaria de me apresentar. Me chamam de professor, 
bem... É porque eu me interesso pela língua alemã e vou 
me esforçar para esclarecer o alemão a vocês. 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 2 von 6 

Apresentadora 
Desculpe, professor, eu realmente não pretendia deixar o 
senhor de fora. E a vocês, queridos ouvintes, eu quero 
pedir que peguem lápis e papel para poder escrever uma 
ou outra palavra em cada cena.  
 
Professor 
Procurem descobrir, no que vocês vão ouvir agora, para 
onde vai o jovem que está dirigindo este carro. E será que 
vocês conseguem perceber também o nome dele?  
 

 
Szene 1: Auf dem Land 
 
Philipp 
Hallo. Haaallooo. 
Hallo, Mieze.  
 
Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 
Ach, schön hier. 
 

Apresentadora  
Eu acho que isso não foi muito difícil. Vocês, certamente, 
ouviram que o rapaz foi para o “campo”, Land – afinal se 
ouve uma vaca mugir, um gato miando e um trator que 
passou por perto. E, provavelmente, vocês conseguiram 
entender também que o rapaz se chama Philipp e que 
havia uma mulher esperando por ele no campo.  
Ouçam agora o que acontece a seguir. Prestem atenção, 
principalmente, nos sons e anotem uma palavra: que 
bebida a senhora serve para o Philipp?  
 

Szene 2: Im Haus 
 
Frau Frisch 
Hallo, Philipp, Kaffee. 
 
Philipp 
Was ist? 
 
Frau Frisch 
Kaffee. Es gibt Kaffee. 
 
Philipp 
Okay, danke. 
 
Hm, der Kaffee ist gut. 
 
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 3 von 6 

Apresentadora 
Depois de vir da cidade para o campo, Philipp resolveu 
tomar um banho de chuveiro e depois uma tal de Hanne – 
quem quer que ela seja − serviu Kaffee para ele. 
O Philipp, portanto, está passando muito bem. Mas isso, 
infelizmente não dura muito. Ouçam o que aconteceu 
depois. E, novamente, prestem atenção nos sons e na 
entoação da voz do Philipp: de que forma mudou o seu 
estado de ânimo? E por quê? Anotem algumas palavras 
sobre isso. 
 

 
Szene 3: Im Garten 
 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
Und die Kuh macht muh. 
muuuh, muuuh 
 
Na ja, der Traktor... 
 
Hey! Schluss jetzt! 
Aufhören! 
 
Au. Aua. 
Mistbiene. 
 
Frau Frisch 
Alles okay? 
 
Philipp 
Nein. 
Mistbiene. 
Natur, Natur pur − na super! 
 

Apresentadora  
Pobre Philipp! No início tudo ia muito bem. Ele estava 
muito entusiasmado com a Natur pur, o farfalhar das 
folhas e o zumbido das abelhas. Ele achou engraçado até 
o mugido da vaca e o vaivém do trator. Só que no campo, 
infelizmente, também vivem muitos mosquitos que 
costumam amolar a gente. E não vamos esquecer das 
abelhas, cuja picada sempre é dolorosa. O humor de 
Philipp mudou de repente quando ele foi picado por uma 
abelha. O seu entusiasmo desapareceu. Ele xinga e 
reclama da natureza, volta para dentro de casa e vai para 
o seu quarto.  
Mas, nem ali, ele vai encontrar o sossego que desejava. 
Mas o porquê disso vocês só ficarão sabendo no próximo 
capítulo, pois agora é a vez do nosso professor. 
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Professor 
Bem-vindos, queridos ouvintes, à nossa primeira 
conversação sobre o idioma. Hoje vamos falar sobre 
algumas estratégias para ajudá-los a entender o que 
estão ouvindo. Para isso, vamos refletir sobre o que vocês 
fizeram inconscientemente ao ouvir cada uma das cenas. 
No início deste programa, nós lhes pedimos que 
prestassem atenção nos ruídos, nos sons. E também nas 
imagens que surgiam na cabeça de vocês, ao ouvir, por 
exemplo, a primeira cena. Nós vamos escutá-la 
novamente. 
 
Apresentadora 
Desculpe, professor, mas a gente ouve um carro andando 
e alguém chegando no campo. Portanto, está tudo claro. 
 
Professor 
Você tem razão. Mas geralmente as pessoas se 
esquecem disso ao aprender uma língua estrangeira. 
Presta-se atenção somente às palavras, principalmente 
àquelas que a gente não entende. Eu gostaria de 
encorajar os nossos ouvintes. Tenham certeza de que 
vocês percebem muita coisa. Concentrem a atenção no 
que vocês ouvem, nos sons e ruídos. E não tenham 
receio de soltar a imaginação, supor coisas e adivinhar.  
 
Apresentadora 
Tudo bem, eu entendo. Pelos ruídos na cena que 
acabamos de ouvir, percebe-se onde a cena acontece. 
Onde – wo. 
 
Professor 
Isso mesmo. Mas através dos sons podemos tirar também 
outras conclusões. Por exemplo, percebemos o que 
alguém faz, isto é, conhecemos as ações. O que – was. 

 
Apresentadora 
Bem, isso também está claro: alguém toma um banho de 
chuveiro. Mas, como eu bem conheço o senhor, daria 
para se reconhecer mais coisas, não é professor? 
 
Professor 
Com certeza. Pode-se prestar atenção na ênfase, no tom 
da fala, se as pessoas estão rindo ou estão furiosas. 
Entoação, Tonfall. 
 
Apresentadora 
Mas pode haver muitas diferenças quanto a isso, 
dependendo da cultura e do país. Algumas pessoas falam 
muito alto e agitadas... 
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Professor 
... É, e os alemães então pensam que as pessoas estão 
brigando, mas isso não é verdade. É só uma forma muito 
animada de conversar. Nesse caso, é preciso imaginar a 
situação como um todo, o contexto, Kontext. Como na 
próxima cena.  
 

 
Philipp 
Ah! Super! Einfach super hier. Ach ja. 
Natur, Natur pur. 
Ist das schön. 
 
Hey! Schluss jetzt! Aufhören! 
 

 
Apresentadora  
Bem, Philipp vai ao campo para estar tranqüilo e lá vem 
os mosquitos incomodá-lo. Aí ele fica com raiva. 
 
Professor 
Pois é − quem mora na cidade, geralmente, acha que a 
vida no campo é uma maravilha, um idílio... 
 
Apresentadora 
Mas nós queríamos conversar sobre o que ajuda a 
entender uma língua estrangeira. 
 
Professor 
Claro, tem razão. Os sons e ruídos ajudam, o tom da voz, 
a entonação da pessoa ajuda − mas há mais estratégias 
que facilitam a compreensão. Se você confiar nas 
imagens que se formam na sua cabeça ao ouvir a cena, 
você terá, automaticamente, uma certa situação em 
mente. Vejamos a primeira cena: se alguém chega de 
carro e buzina, pode-se bem imaginar que essa pessoa 
chegou num lugar onde alguém a conhece e espera por 
ela. Portanto as palavras que a gente ouve na cena são 
dessas duas pessoas se cumprimentando. 
 

Frau (Hanne) Frisch 
Hallo, Philipp. Tag, mein Junge. Willkommen. 
 
 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

 
Apresentadora 
Mas a forma como as pessoas se cumprimentam também 
varia conforme o país, a cultura. 
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Professor 
Sim, é verdade. Mas para mim o mais importante era 
mostrar que se pode reconhecer a  situação - Situation: 
duas pessoas se cumprimentam. 

 
Apresentadora 
Mas chegou a hora de nos despedirmos por hoje. Muito 
obrigada, professor. No próximo programa, caros 
ouvintes, vocês ficarão sabendo um pouco mais sobre o 
Philipp, que teve de partir de repente. E, é claro, aqui 
estaremos com outras técnicas que ajudarão a 
comprender melhor o alemão. Até lá então. 
 
Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 
 
Herrad Meese 
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