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Capítulo 11 – A coruja falante 
 
De onde vem realmente o nome Eulalia? Compu, Ayhan e Josefine pesquisam o 
significado e encontram logo várias respostas. Um colega espanhol, que escutou 
da presença da coruja, presta ajuda. 
 
A coruja Eulalia quer saber o significado de seu nome. Na redação da Rádio D, as 
pessoas arregaçam as mangas e descobrem que ele vem do grego. Também o colega 
Carlos, da redação espanhola, tem informações interessantes sobre este tema. Ele 
conhece uma santa que tem o mesmo nome. 

 
Mais uma vez, surgem dúvidas não esclarecidas na redação. Aproveitando a 
oportunidade, vale a pena dar uma olhada nas frases interrogativas com e sem 
pronomes interrogativos. A entonação da frase interrogativa é, no caso, também de 
interesse especial. 
 
 
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 
Alô amigos, bem-vindos ao décimo primeiro capítulo do 
curso de alemão Rádio D. As transmissões terminaram na 
emissora, mas Compu, o nosso computador que fala, e a 
Josefine, a encarregada da limpeza, estão na redação. E 
não esqueçamos Eulalia, a coruja falante. Ayhan quis 
trabalhar mais um pouco e ainda está lá. Mas não é fácil 
trabalhar com esses três por perto. Ouçam simplesmente 
a conversa. 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Josefine 
Ayhan, was machst du da? 
 
Ayhan 
Ich arbeite. 
Das siehst du doch. 
 
Josefine 
Verstehe, ich störe wohl. 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
 
Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 
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Josefine 
O, du hast ja schöne, weiche Federn. 
Sag mal – bist du wirklich eine Eule? 
 

Apresentadora 
Até aqui foi a conversa deles e agora nós vamos 
recapitular o que eles disseram. Josefine pergunta a 
Ayhan o que ele está fazendo. 

Josefine 
Ayhan, was machst du da? 
 

Apresentadora 
Bem, não é nada difícil adivinhar o que ele está fazendo: 
ele trabalha. E isso a Josefine bem que pode ver, diz 
Ayhan. 
 

Ayhan 
Ich arbeite. Das siehst du doch. 
 

Apresentadora 
Josefine, que é muito sensível, logo percebeu que Ayhan 
não quer conversa. Por isso ela responde, meio ofendida: 
“eu entendo, eu estou incomodando”. 

 
Josefine 
Verstehe, ich störe wohl. 
 

Apresentadora 
Quando Josefine ia começar o seu trabalho, viu Eulalia. 
Ela cumprimenta a coruja amavelmente, mas não a 
chama pelo seu nome. 

 
Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 

 
Apresentadora 
É quando Compu interefere na conversa e lembra a 
Josefine de que a coruja tem um nome. 

 
Compu 
Das ist eine Eule, aber sie heißt Eulalia. 
Das weißt du doch. 
 

Apresentadora 
Entretanto, Josefine se aproximou com cautela de Eulalia 
e tocou nas suas penas. Ela está muito surpresa, porque 
as penas de Eulalia são muito macias. 

 
Josefine 
O, du hast ja schöne, weiche Federn. 
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Apresentadora 
Ainda sem acreditar totalmente que há uma coruja na 
redação da Rádio D, Josefine pergunta a Eulalia, se ela 
realmente é uma coruja. Realmente – wirklich. 

Josefine 
Sag mal – bist du wirklich eine Eule? 
 

Apresentadora 
Como a Josefine tem muita fantasia, eu acho que ela fez 
essa pergunta porque se lembrou dos contos de fada, em 
que príncipes são transformados em animais... 
 
A próxima conversa gira em torno da origem e do 
significado do nome Eulalia. O que Compu descobre 
sobre o nome Eulalia? 

 
Szene 2: In der Redaktion 
 
Josefine 
Eulalia, Eulalia, 
woher kommt dein Name? 
 
Eulalia 
Ich bin klug und weise, 
aber ich weiß nicht alles. 
Ayhan, warum heiße ich Eulalia? 
 
Ayhan 
Eulalia – das klingt sehr schön. 
 
Compu 
Eulália, Eulálie, 
griechisch, Name, weiblicher Name, 
bedeutet: schöne Stimme 
 
Ayhan 
Toll, Compu, danke! 
Eulalia, jetzt weißt du, warum du Eulalia heißt: 
Deine Stimme ist schön. 
 
Eulalia 
Meine Stimme ist schön? 
Tsss Tsss Tsss Tsss 

 
Apresentadora 
Compu descobre duas coisas: primeiro, que Eulalia é um 
nome grego, um nome feminino. 

 
Compu 
Eulália, Eulálie, 
griechisch, Name, weiblicher Name 
 

Apresentadora 
E, em segundo lugar, Compu descobriu o significado do 
nome. Eulalia significa voz bonita. 
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Compu 
Eulália, Eulálie 
bedeutet: schöne Stimme. 
 

Apresentadora 
A discussão sobre o nome Eulalia fez com que Josefine 
perguntasse de onde vem o nome. De onde – woher. 

 
Josefine 
Woher kommt dein Name? 
 

Apresentadora 
Como Eulalia não sabe a resposta, resolve dizer que ela é 
inteligente e sábia, mas não sabe tudo. 

 
Eulalia 
Ich bin klug und weise, 
aber ich weiß nicht alles. 
 

Apresentadora 
Esperta, Eulalia passa a pergunta adiante, para Ayhan. 

 
Eulalia 
Ayhan, warum heiße ich Eulalia? 

 
Apresentadora 
E Ayhan repetiu o que ele sempre disse: que Eulalia soa 
muito bem. 

 
Ayhan  
Eulalia – das klingt sehr schön. 

 
Apresentadora 
Mas outras pessoas ficaram sabendo que há uma coruja 
chamada Eulalia na Rádio D. Procurem entender o que o 
espanhol Carlos diz sobre uma outra Eulalia. Prestem 
atenção em duas palavras que vocês devem conhecer da 
sua língua - isso ajuda. 
 

Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Ja bitte. 
 
Carlos 
Ayhan? 
 
Ayhan 
Guten Abend Carlos. 
So spät noch? 
 
Carlos 
Hola Ayhan, perdone! 
Sag mal, stimmt das: 
bei Radio D ist eine Eule und sie heißt Eulalia? 
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Ayhan 
Ja, Carlos, das stimmt. 
Woher weißt du das? 
 
Carlos 
No es importante, 
äh – das ist nicht so wichtig. 
Wichtig ist:  
Eulalia ist ein spanischer Name, 
Santa Eulalia. 
 
Ayhan 
Santa Eulalia? 
 
Carlos 
Si, eine Heilige, eine Märtyrerin. 
 
Ayhan 
O, Madonna. 
Carlos, Carlos, bist du noch da? 

 
Apresentadora 
Duas palavras ajudaram vocês a entender de que Eulalia 
Carlos está falando. Ele se refere à Santa Eulália. 

 
Carlos 
Santa Eulalia. 

 
Apresentadora 
Assim vocês perceberam que o nome está em um 
contexto religioso. O que é reforçado mais ainda pela 
segunda palavra. Trata-se de uma santa, de uma mártir. 
 

Ayhan 
Santa Eulalia? 
 
Carlos 
Si, eine Heilige, eine Märtyrerin. 

 
Apresentadora 
O martírio de Santa Eulália, que morreu com apenas 12 
anos, aconteceu há muito, muito tempo. Foi no século 4! 
Provavelmente Ayhan ficou compadecido e foi isso que 
ele quis expressar quando exlamou : “Oh Madonna”. 
Justo nesse momento, a ligação foi interrompida ou a 
linha caiu. 

 
Ayhan 
O, Madonna. 
Carlos, Carlos, bist du noch da? 
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Apresentadora 
Será que Carlos desligou o telefone porque Ayhan 
exclamou “Oh madona”? Teria ele achado que Ayhan foi 
irônico? A fim de esclarecer o caso, Ayhan vai procurar 
Carlos que trabalha no departamento de línguas 
estrangeiras da Rádio D. 

 
 
Carlos 
No es importante, äh –  
das ist nicht so wichtig. 
 

Apresentadora 
Carlos achou importante chamar a atenção para o fato de 
que Eulalia é um nome espanhol. 

 
Carlos 
Wichtig ist:  
Eulalia ist ein spanischer Name, 
Santa Eulalia. 

 
Apresentadora 
É certo que Eulalia é um nome espanhol, mas ele é de 
origem grega... Lalien significa, em grego, conversar, 
tagarelar. 

 
Pelo que eu percebi, o nosso professor está ansioso para 
explicar alguma coisa a vocês. 

 
Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 

 
Professor 
Olá, caros ouvintes. Quem é curioso, quer saber muita 
coisa. E para isso é preciso perguntar. Hoje, vamos tratar 
da forma de se fazer perguntas em alemão. 
 
Apresentadora 
Muitas perguntas começam com um pronome 
interrogativo. Isso os nossos ouvintes já sabem. 
 
Professor 
Sim. Vocês conhecem perguntas, por exemplo, com o 
pronome interrogativo por que – warum, quando se 
pergunta pela causa. 

 
Sprecherin 
Warum? 
Warum heiße ich Eulalia? 
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Apresentadora 
Mas também há perguntas sem pronome interrogativo. 

 
Sprecher 
Bist du wirklich eine Eule? 
 

 
Professor 
Exatamente. E a resposta a essas perguntas é “sim” ou 
“não”, ou então “Isso eu não sei”. 
 
Apresentadora 
Nessas perguntas sem pronome interrogativo, o verbo é a 
primeira palavra da frase em alemão. Ouçam mais dois 
exemplos: “Isso é certo?” – “Eu incomodo?” 

 
Sprecher 
Stimmt das?  
Störe ich? 
 

Professor 
Bem, agora eu pediria que vocês se concentrem no que 
vão ouvir, para perceber certas diferenças. Há perguntas 
que, na sua estrutura, têm a mesma forma das frases 
afirmativas. 
 
Apresentadora 
Isso significa que elas não têm pronome interrogativo e o 
verbo não é a primeira palavra na frase. 
 
Professor 
Isso mesmo. A diferença – se é uma pergunta ou uma 
afirmação – está na entonação da voz. Procurem 
descobrir qual destas frases é uma pergunta. 

 
Sprecher 
Du bist auch da. 
 
Sprecherin 
Du bist auch da? 
 

Apresentadora 
Eu acho isso bastante difícil. O senhor bem que poderia 
ter indicado que a voz sempre “sobe” quando se faz uma 
pergunta. 
 

Josefine 
Hallo, Eule, du bist auch noch da? 
 

Professor  
Você tem toda razão. Eu peço desculpas. Os ouvintes 
poderão comparar mais uma vez. A segunda frase é uma 
pergunta. 
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Ayhan 
Deine Stimme ist schön. 
 
Eulalia 
Meine Stimme ist schön? 
Tsss Tsss Tsss Tsss 
 

 
Apresentadora 
Está ficando tarde e os nossos personagens se 
despedem lá na redação da Rádio D. 

 
Compu und Josefine 
Gute Nacht, schöne Stimme. 
 
Eulalia 
Danke, gute Nacht. 
 

Apresentadora 
E isso foi tudo por hoje. No próximo capítulo, vamos 
responder as cartas dos ouvintes.  
 

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 


