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Capítulo 13 – Segunda-feira de Carnaval 
 
O entusiasmo pelo carnaval divide a redação da Rádio D. Um pedido de pesquisa de 
Compu, que conduz os dois redatores justamente à carnavalesca Floresta Negra, 
não  agrada a todos os participantes. 
 
O carnaval, festejado intensamente em algumas regiões da Alemanha, provoca 
divergências no escritório, na tradicional Segunda-feira de Carnaval. Paula não consegue 
dividir o entusiasmo de Philipp, cuja fantasia de bruxa ela acha ridículo. 
 
Para maior alegria de Philipp, uma pesquisa exige uma viagem à Floresta Negra. Ali, 
bruxas fantasiadas assaltam carros no agito do carnaval. Os dois jornalistas partem para 
uma reportagem ao vivo, que no início não dá certo. Philipp é puxado para fora do carro e 
raptado pelas bruxas. 
 
Menos caótico que os dias de carnaval é a posição dos elementos na frase em alemão. 
Uma olhada na posição do sujeito e do predicado leva à clareza. 
 
 
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 terceiro capítulo do 
nosso curso de alemão Rádio D. Hoje é um dia especial, 
a Segunda-feira de Rosas. Trata-se da Segunda-feira de 
Carnaval, que é festejada de forma mais intensa em 
algumas regiões da Alemanha. Nós estamos em Berlim e 
na capital alemã não há quase festa. Mas quem tem 
vontade, se fantasia nesse dia, ou pelo menos usa algum 
acessório divertido. Foi o que fez Philipp, o jornalista da 
Rádio D. Ele pôs uma máscara de bruxa, o que talvez não 
seja muito original. A colega de Philipp, Paula, chega na 
redação. Como ela reage? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
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Philipp 
Ich bin eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, hi, hi. 
 
Paula 
Oh, das sehe ich. Sehr witzig. 
 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen… 
 
Philipp 
… helau, helau. 
 
Paula 
Oje, oje 
Radio D 
ein Zirkus 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 

 
Apresentadora 
Como vocês devem ter percebido, a Paula não achou 
graça, pelo contrário, achou estranha a brincadeira. 
Quando Philipp a cumprimenta usando a palavra Helau, 
algo que só se diz em dia de carnaval, ela logo pergunta o 
que está acontecendo com ele. 
 

Ayhan 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
 

Apresentadora 
Philipp brinca com ela e diz que hoje ele é uma bruxa. 

 
Philipp 
Ich bin eine Hexe. Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, 
hi, hi. 
 

Apresentadora 
Como isso está evidente por causa da máscara, a Paula 
diz em tom de deboche: “Isso eu estou vendo. Muito 
engraçado!” 
 

Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
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Apresentadora 
A zombaria surpreende Ayhan. Ele lembra Paula de que 
hoje é a Segunda-feira das Rosas – Rosenmontag. Esta é 
uma palavra composta de dois substantivos. Ouçam 
novamente o que Ayhan diz. Vocês compreendem a 
primeira parte da palavra composta? 

 
Ayhan 
Heute ist doch Rosenmontag. 
 

Apresentadora 
A primeira parte da palavra é o nome de uma flor, a rosa – 
Rose; a segunda é o nome de um dos dias da semana, 
segunda-feira – Montag. Bem, não é que nesse dia caiam 
rosas do céu, o que seria muito bonito. Não. Por trás 
dessa palavra, está o antigo verbo rosen, que existia na 
região da Renânia – onde o carnaval sempre foi festejado 
em grande estilo e com muita alegria; 
e rosen – palavra que hoje já não existe mais como verbo 
– significa delirar, fazer folia, ficar meio louco – bem, toda 
a algazarra que as pessoas fazem no carnaval. 
 

Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen… Helau, helau. 
 

Apresentadora 
Ayhan diz que os alemães nesse dia são capazes de 
qualquer coisa... Philipp interrompe o colega e Paula acha 
que a redação da Rádio D se transformou num circo, de 
tanta palhaçada. 
 

Paula 
Oje, oje – Radio D – ein Zirkus 
 

Apresentadora 
Ainda bem que Compu tem uma nova tarefa para os 
jornalistas. Ouçam o novo trabalho. E a nossa pergunta 
tem que ver com o significado de um verbo. O que faz a 
bruxa com os carros? O que vocês supõem? 
 

Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 
 

Apresentadora 
Alguém está aproveitando o carnaval para roubar 
automóveis fantasiado. Philipp e Paula partem para a 
Floresta Negra, uma região no sudoeste da Alemanha. Ali 
já foram roubados 18 carros. Nós acompanhamos os 
jornalistas ao vivo em sua transmissão em meio ao 
carnaval. 
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 4 von 8 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D... 
 
Paula 
... heute live. 
 

Apresentadora 
Philipp e Paula chegaram a seu destino – sem nenhuma 
máscara. Paula convencera Philipp a tirar sua máscara de 
bruxa. Ela achou que ele estava parecendo ridículo com 
ela. Ouçam o que acontece com Philipp e por que ele está 
procurando sua máscara de bruxa. 

 
Szene 2: Ankunft auf dem Marktplatz 
 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber... 
 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 
Philipp 
Lauter Hexen. 
 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 
Sie rütteln dich, sie schütteln dich, 
sie kommen und fallen über dich. 
 
Stimme 
Hey, Mann. Los. Komm raus. 
 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
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Apresentadora 
Paula, o que aconteceu? Paula, você está me ouvindo? 
Parece que a transmissão foi interrompida no meio da 
confusão do carnaval. Mas pelo menos nós podemos 
recapitular o que aconteceu. 
Pois é, primeiramente, Philipp acha divertido que haja 
muitas bruxas em volta deles. 
 

Philipp 
Lauter Hexen. 
 

Apresentadora 
E quando ele percebe que o carro está cercado de 
bruxas, aí é muito tarde.  
 

Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehen die Hexen vor der Tür. 

 
Apresentadora 
Ah, se Philipp não tivesse dado ouvidos à Paula e 
estivesse usando sua máscara de bruxa! Então poderia 
ser que acreditassem que ele também era uma bruxa – 
pelo menos é isso o que ele diz. 

Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
 

Apresentadora 
Philipp procura, desesperadamente, sua máscara de 
bruxa, mas não adianta, ele não a encontra. 

Philipp 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

Apresentadora 
Os dois estão no meio do carnaval – o que pudemos 
perceber pela confusão. 
 

Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 

Apresentadora 
Então parece que se tornou cada vez mais difícil avançar 
com o automóvel, porque muitas pessoas estavam 
dançando pelas ruas, todas elas vestidas de bruxas. 
 

Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber... 
 
... hier sind sehr viele Menschen. 
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Apresentadora 
E as bruxas cercaram Philipp e tiraram o jornalista do 
carro. O que será que elas vão fazer com ele? Bem, nós 
teremos que ter um pouco de paciência pois agora é hora 
do nosso professor. 

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

Apresentadora 
Hoje estava tudo meio caótico na Rádio D. Será que as 
palavras também se comportam assim nas frases? 

 
Professor 
Não, felizmente não é assim. Olá, caros ouvintes! Há uma 
certa ordem para os segmentos que compõem a frase. E 
é sobre isso que eu quero lhes falar hoje. Mas ouçam 
bem: eu estou falando de partes da frase, que cumprem 
certas funções, e não de palavras isoladas. 
 
Apresentadora 
Começamos com o verbo, o predicado? 
 
Professor 
É uma boa sugestão. Caros ouvintes, nos próximos 
exemplos observem somente os verbos bin e fahren. Nas 
frases afirmativas, os verbos ocupam o segundo lugar.  

 
Sprecherin 
Wir fahren weiter. 
 

Apresentadora 
E o que vem em primeiro lugar na frase? 
 
Professor 
Em primeiro lugar vem normalmente o sujeito ou 
complemento nominal. Nos nossos exemplos os sujeitos 
são os pronomes “eu” – ich e “nós” – wir. 
 

Sprecherin 
Ich bin eine Hexe. 
Wir fahren weiter. 
 

Apresentadora 
E o que significa normalmente? 
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Professor 
É sempre certo colocar o sujeito no começo da frase. Mas 
na linguagem falada, vocês ouvirão que, algumas vezes, 
as pessoas colocam outras coisas no início. Ouçam agora 
duas possibilidades de dizer a mesma coisa. Na primeira, 
o sujeito aparece em primeiro lugar, mas não na segunda. 

 
Sprecher 
Ich bin heute eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe. 
 

Apresentadora 
E que palavras podem estar no início da frase? 

 
Professor 
Muito comum no início são os complementos adverbiais – 
como os de tempo. Um deles vocês acabaram de ouvir, é 
hoje – heute. Mas esses complementos também podem 
trazer outras indicações, como as de lugar, por exemplo. 
Ouça um exemplo com aqui – hier. 

 
Paula 
Wir sind hier mitten im Karneval. 
Hier sind sehr viele Menschen. 
 

Apresentadora 
E os objetos, podem vir também em primeiro lugar na 
frase? 
 
Professor 
Sim, existem muitas frases que começam com o objeto 
direto ou complemento acusativo. Vocês já ouviram frases 
que começam, por exemplo, com das. 

 
Sprecher 
Das sehe ich. 
 
Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
 

Professor 
Eu gostaria de resumir o que vocês aprenderam hoje. Em 
uma afirmação, o verbo vem sempre em segundo lugar na 
frase. 
 
Apresentadora 
Muito obrigada, professor. 
E agora vocês podem ouvir uma cena novamente. 
 
Philipp e Paula vão para uma cidadezinha, onde uma 
bruxa está roubando automóveis. 
 

Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
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Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber... 
 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 
Philipp 
Lauter Hexen. 
 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 
Sie rütteln dich, sie schütteln dich, 
sie kommen und fallen über dich. 
 
Stimme 
Hey, Mann. Los. Komm raus. 
 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

Apresentadora 
No próximo capítulo, vocês ficarão sabendo o que 
aconteceu com Philipp e o que aconteceu com a Paula 
depois que as bruxas levaram seu colega. 
 

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 


	Szene 2: Ankunft auf dem Marktplatz 

