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Capítulo 03 – Os funcionários da redação da Rádio D 
  
Philipp se põe a caminho de Berlim. Mas isso não é tão fácil como se esperava. O 
tempo lhe prega uma peça. Enquanto isso, algumas pessoas se apresentam.
 
Philipp vai de carro ao aeroporto de Munique. De lá, ele quer voar para Berlim. Mas, como 
anunciou a meteorologia, chuva forte e trovoada fazer a viagem durar mais tempo do que 
o esperado. 
 
Enquanto isso, os funcionários da redação da Rádio D, como também Philipp e sua mãe, 
se apresentam, corretamente, neste episódio. Os diferentes tipos de apresentação 
esclarecem a forma amigável ou formal de se cumprimentar. 
 
 
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  
Caros ouvintes, bem-vindos ao terceiro capítulo do curso 
de alemão Rádio D. Hoje, nós gostaríamos de falar um 
pouco sobre alguns personagens deste curso e também 
onde transcorre a sua ação. Para iniciar, vocês ouvirão 
mais uma vez uma cena que já conhecem. Estão 
lembrados do último capítulo, quando tocou o telefone 
numa casa no campo e alguém queria falar com um 
rapaz? Vocês ainda se lembram do nome dele? 
 

Frau Frisch 
Philipp? Ja, der ist da. 
Einen Moment bitte. 
Philipp. 
 
Philipp 
Ja? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Was? 
 
Frau Frisch 
Telefon. 
 
Philipp 
Wer? 
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Apresentadora 
Esse jovem chama-se Philipp. 
Oi, Philipp, você não quer se apresentar, por favor? Assim 
os nossos ouvintes ficarão conhecendo um dos 
personagens principais do nosso curso pelo rádio.. 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Philipp 
Hallo. 
 

Apresentadora 
Puxa vida, será que você não pode dizer um pouco mais? 
 

Philipp 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Apresentadora 
Está bem, deixa pra lá. Ao que tudo indica ele está 
pensando em outra coisa e por isso não está muito prosa. 
Quando Philipp estava no campo, ele cumprimentou uma 
mulher, chamando-a pelo nome. 

 
Philipp 
Tag, Hanne. 
 

Apresentadora 
Ao telefone essa senhora se apresentou com nome e 
sobrenome... 

 
Frau Frisch 
Hanne Frisch, guten Tag. 
 

Apresentadora 
A senhora Frisch, Hanne Frisch, é mais um personagem 
importante do nosso curso de alemão. O que será que a 
sra. Frisch tem a ver com Phililpp? Ouçam mais uma vez 
a cena do primeiro capítulo em que eles se 
cumprimentam. 
 

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

Apresentadora 
“Bom dia, meu menino” – Tag, Mein Junge é um jeito bem 
familiar da mãe cumprimentar o filho, mesmo que “o 
menino” já tenha mais de 20 anos... A sra. Frisch, 
portanto, é a mãe de Philipp. 
Pelo que eu sei, ela vai gostar muito de se apresentar. 
Mas, por uma questão de delicadeza, eu vou perguntar a 
ela: sra. Frisch, a senhora gostaria de se apresentar aos 
nossos ouvintes? 
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Frau Frisch 
Aber gern. 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

Apresentadora 
Philipp chama a sua mãe pelo nome – o que é comum em 
algumas famílias na Alemanha.  
Só quando Philipp não quer mais conversar ou discutir 
com ela é que a chama de mãe, com um tom enérgico na 
voz. 
Mas isso não impede a sra. Frisch de continuar 
perguntando e querendo saber.  

 
Philipp 
Mutter, ich fahre nach Berlin. 
 
Frau Frisch 
Was? Nach Berlin? Sofort? 
 

Apresentadora 
O motivo pelo qual Philipp interrompeu de repente sua 
visita à casa da mãe foi um telefonema de Paula – uma 
pessoa muito simpática do nosso curso. 
Alô Paula, diga alguma coisa sobre você para os nossos 
ouvintes. 
 

Szene 2: In der Redaktion 
 
Paula 
Okay. 
Ich heiße Paula. Ich bin Redakteurin.  
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

Apresentadora 
Obrigada, isso foi uma boa dose de informações. A moça 
se chama, portanto, Paula. 

 
Paula 
Ich heiße Paula. 
 

Apresentadora 
Ela também nos contou que é redatora. 

 
Paula 
Ich bin Redakteurin. 
 

Apresentadora 
E que é redatora em uma emissora de rádio chamada 
Rádio D. 
 

Paula 
Redakteurin bei Radio D. 

Apresentadora 
E vocês terão combinado tudo muito bem se tiverem 
percebido que a sede da Rádio D fica em Berlim. 
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Paula 
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
 

Apresentadora 
E é para lá – para Berlim, onde estão Paula e a Rádio D – 
que Philipp quer ir o mais rápido possível. Pois Paula 
pediu a ele que fosse a Berlim. E eu tenho a impressão de 
que Philipp gosta da Paula. Primeiro, ele tem que ir de 
carro até Munique, onde vai tomar o avião para Berlim. 
Vamos acompanhar o Philipp, primeiramente, em sua 
viagem de carro até Munique. 
Enquanto dirige, ele se dedica a uma de suas ocupações 
preferidas: ouvir rádio. 
Que coincidência, a notícia que Philipp ouve no rádio de 
seu automóvel está plenamente de acordo com a situação 
que ele está vivendo no momento. E, por isso, é fácil 
vocês adivinharem qual é o tema do noticiário. 

 
Szene 3: Auf der Autobahn 
 
Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 

 
Apresentadora 
Ele pegou o noticiário na hora da previsão do tempo. E, 
às vezes, acontece isso: basta a gente ter pressa, como é 
o caso de Philipp, que acontece algum imprevisto para 
atrapalhar, como, por exemplo, pegar chuva e um 
temporal na estrada. 
Isso não é somente desagradável, pois é preciso diminuir 
a velocidade. E assim sendo, nem o rádio consegue 
consolar... 
Ouçam mais uma vez qual foi a emissora que Philipp 
sintonizou. 

 
Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... das Wetter. 
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Apresentadora  
Era a Rádio D – e este curso de alemão pelo rádio 
transcorre na redação, na sede da Rádio D. Como vocês 
já sabem, é ali que Paula trabalha como redatora. E vocês 
ouviram também a voz de seu colega, Ayhan. Alô, Ayhan, 
os ouvintes querem ouvir a sua voz. 
 

Szene 4: In der Redaktion 
 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
Mein Name ist Ayhan. 
Ich arbeite auch bei Radio D. 
 

Apresentadora 
Ayhan bem que está precisando de uma nova cadeira no 
escritório – ou ele poderia por óleo nessa que ele tem. Aí 
não precisaria pedir desculpas a vocês... 
 

 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
 

Apresentadora 
E ali na redação trabalha também o nosso professor que 
agora... Oh, um momento, eu estou ouvindo um barulho, 
isso só pode ser... 

 
Szene 5: In der Redaktion 
 
Josefine 
Professor, immer der Professor! 
Und ich? 
Und ich? Ich bin auch bei Radio D. 

 
Apresentadora 
Pois é, essa é a Josefine, mais um personagem do nosso 
curso pelo rádio, que logo vocês irão conhecer. Mas 
agora, realmente, está na hora do nosso professor entrar 
em ação. Hoje há muita coisa para explicar, não é? 
 
Professor 
Oh, sim, até fica difícil escolher por onde começar. Mas 
eu pensei que seria melhor nós não tratarmos de detalhes 
da língua alemã. 

 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
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Professor 
Eu quero pedir aos nossos ouvintes que se concentrem 
em certas formas de dizer as coisas como um todo. 
Especialmente, a forma como as pessoas se apresentam. 
Apresentadora 
Está bem, então ouviremos mais uma vez como os 
personagens do nosso curso se apresentam. 
 
Professor 
Sim, e vamos começar pelo Philipp, que não queria saber 
de conversa. Ele diz primeiro “alô” e depois acrescenta: 
“Alô, eu sou o Philipp.” 

Sprecher 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Apresentadora 
Bem, o “alô” é muito usado na linguagem cotidiana. E 
combina muito bem com o fato de ele se apresentar 
somente com o seu nome. 

Philipp 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 

Professor 
Correto. “Alô” é uma forma de cumprimento usual entre 
amigos. A mãe de Philipp, por sua vez, se apresentou 
com nome e sobrenome. 

Sprecherin 
Hanne Frisch. 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Frau Frisch 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 

Apresentadora 
Mas não é nada comum que alguém que se apresente 
dizendo que é a senhora fulana de tal, isto é, dizendo seu 
sobrenome. 

 
Professor 
Nisso o senhor tem toda a razão. Costuma-se dizer “Meu 
nome é...” 

 
Sprecherin 
Mein Name ist... 
Mein Name ist Frisch. 

 
Apresentadora 
E essa forma pode-se usar tanto com o nome, como 
também com o sobrenome. Ayhan se apresenta dizendo o 
seu nome. 

 
Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
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Ayhan 
Mein Name ist Ayhan. 
 

Professor 
O mesmo também é válido para a forma “Eu me 
chamo...”. Também nesse caso pode-se usar o nome, o 
sobrenome ou ambos. Os jovens gostam de usar somente 
o nome, como por exemplo a Paula. 

Sprecherin 
Ich heiße... 
Ich heiße Paula. 
 
Paula 
Ich heiße Paula. 

 
Apresentadora 
Caros ouvintes, vocês conheceram hoje várias 
possibilidades de se apresentar. Ouçam mais uma vez. 
 

Sprecher 
Ich bin Philipp. 
 
Sprecherin 
Ich bin Hanne Frisch. 
 
Sprecher 
Mein Name ist Ayhan. 
 
Sprecherin 
Ich heiße Paula. 

 
Apresentadora 
Mein Name ist Regina. 
 
Professor 
Ich heiße Sérgio. 
 
Apresentadora 
E para encerrar nós vamos repetir mais uma vez as cenas 
de hoje. 
 
Ouçam em primeiro lugar as cenas em que os 
personagens do nosso curso de alemão se apresentam. 
 

Philipp 
Hallo. 
Hallo, ich bin Philipp. 
 
Frau Frisch 
Also – ich bin Frau Frisch, Hanne Frisch. 
 
Paula 
Okay. Ich heiße Paula. Ich bin Redakteurin. 
Redakteurin bei Radio D. In Berlin. 
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Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
Mein Name ist Ayhan. 
Ich arbeite auch bei Radio D. 
 

Apresentadora 
Agora acompanhem o Philipp em uma viagem nada 
agradável de carro. 
 

Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... das Wetter. 
 
Nachrichtensprecherin 
Tief Tim bringt heftige Regenfälle und Gewitter nach 
Bayern. 
 
Philipp 
Regen, Gewitter − das merke ich auch so. 
 

Apresentadora 
E a Josefine se queixa porque eu não a mencionei... 

 
Josefine 
Professor, immer der Professor! 
Und ich? 
Und ich? Ich bin auch bei Radio D. 
 

Apresentadora 
Será que o Philipp chegará a tempo no aeroporto de 
Munique? E também em Berlim, onde é esperado? Isso e 
muito mais vocês ficarão sabendo no próximo programa. 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum nächsten 
Mal. 
 

Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da rádio Deutsche Welle. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 
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