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Capítulo 16 – Ícaro 
 
Ícaro, o trágico herói da mitologia grega, fascina os dois jornalistas. Mas, afinal de 
contas,  os ouvintes sabem quem foi Ícaro? Paula e Philipp explicam aos ouvintes 
enquanto contam sua história. 
 
A fantasia de Ícaro de um garoto inspira Paula e Philipp. Em uma peça radiofônica, eles 
explicam a lenda grega. Trata-se da queda do jovem voador Ícaro, que não leva a sério as 
advertências de seu pai Dédalo. Ele não resiste à tentação e se aproxima do sol, que 
acabar por derreter a cera de suas asas. 
 
“Não voe muito alto, não voe muito baixo“, Dédalo diz a seu filho Ícaro. O imperativo, que 
é tratado aqui, pode significar um pedido, um convite, um aviso ou uma ordem. Se Ícaro 
tivesse entendido as palavras de seu pai como uma ordem, será que ele não teria caído 
no mar? 
 
 
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 sexto capítulo do 
curso de alemão Rádio D. No último programa, os 
jornalistas Paula e Philipp encontraram em pleno carnaval 
pai e filho fantasiados de Dédalo e Ícaro, duas 
personagems de uma lenda grega que também eram pai 
e filho. O garoto não conhece a história, mas diz que o 
principal é que “ele”, Ícaro, voa. 

 
Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Apresentadora 
Paula e Philipp também conversaram com o pai de Ícaro, 
Dédalo – Dädalus. 
 
Ouçam a conversa com o homem fantasiado de Dédalo. 
Prestem atenção para responder à seguinte pergunta: De 
onde vem esse homem? O que ele tem em comum com 
Dädalus? 
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Szene 1: Auf der Straße – Dädalus 
 
Philipp 
Und dann sind Sie wohl Dädalus? 
 
Mann 
Ja, ich bin der Vater von Ikarus. 
 
Paula 
Dädalus und Ikarus, die Geschichte ist ja sehr traurig. 
 
Mann 
Ja, dat jibbet. 
Dädalus war im Exil. 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 
 
Philipp 
Woher kommen Sie denn? 
 
Mann 
Na, aus Kreta. 

 
Apresentadora 
Vocês conseguiram distinguir o nome da ilha grega de 
Creta – Kreta? É de lá que vem o homem – pelo menos é 
o que ele diz. E Dédalo morou em Creta. 
 

Philipp 
Woher kommen Sie denn? 
 
Mann 
Na, aus Kreta. 

 
Apresentadora 
Dédalo era um famoso ferreiro que vivia em Atenas. Ele 
tinha um aprendiz muito talentoso, tanto que inventou a 
serra. Segundo a mitologia, Dédalo ficou com tanta inveja 
que caiu do teto de um templo. Depois, fugiu para Creta. 
Como vivia longe da sua terra, estava no exílio – Exil. Isso 
também acontece com o homem que se fantasiou de 
Dédalo. 

Mann 
Dädalus war im Exil. 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 
 

Apresentadora 
O carnaval é a época do ano em que não se sabe bem o 
que é a sério e o que é brincadeira. Por isso, não vamos 
ficar sabendo se o homem de fato é de Creta. Mas isso é 
possível, pois muitos gregos moram na Alemanha. Ele diz 
que mora no exílio “de alguma maneira” – irgendwie. 
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Mann 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil. 
 

Apresentadora 
Talvez ele fale de exílio por estar muito longe da sua 
pátria. Nós só podemos dizer com certeza que esse 
homem fala o dialeto de Colônia. Quando a Paula diz que 
a história de Dédalo e Ícaro é muito triste, ele responde 
com o sotaque típico de quem é de Colônia: “Sim, isso 
acontece”. 

 
Paula 
Dädalus und Ikarus, die Geschichte ist ja sehr traurig. 
 
Mann 
Ja, dat jibbet. 
 

Apresentadora 
Dédalo e Ícaro estiveram presos em um labirinto em 
Creta. Dédalo quis fugir com seu filho e teve uma idéia 
genial. Ele juntou penas, colou-as com cera e fez asas 
que amarrou no corpo de seu filho e no seu. Ouçam agora 
a nossa versão dessa história. 
 
Imaginem a cena entre os dois. Eles falam sobre asas e 
voar. Nela é importante o contraste entre alto – hoch e 
baixo – tief. Prestem atenção: o que Ícaro deve fazer? E o 
que ele faz de fato? 

 
Szene 2: Dädalus und Ikarus 
 
Ikarus 
Was machst du da? 
 
Dädalus 
Flügel, mein Sohn, Flügel. 
 
Ikarus 
Fliegen wir weg? 
 
Dädalus 
Ja, wir fliegen weg. 
 
Dädalus  
Ich fliege zuerst, 
dann fliegst du. 
Aber: pass auf! 
Flieg nicht zu hoch. 
Flieg nicht zu tief. 
Hörst du? 
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Erzählerin 
Und sie fliegen und fliegen, 
und es ist wunderschön. 
Ikarus ist glücklich und fliegt hoch, hoch – 
... Er fliegt zu hoch. 
 
Dädalus 
Ikarus, mein Sohn, 
wo bist du? 
Iiiiiiiiiiiiikarus! 
 

Apresentadora 
Diante de uma aventura de alto risco como essa, Ícaro só 
podia receber um tipo de recomendação de seu pai: tome 
cuidado. 
 

Dädalus 
Aber: pass auf! 
 

Apresentadora 
Para maior segurança, Dédalo dá instruções precisas: por 
um lado, Ícaro não deve voar muito alto – hoch. 
 

Dädalus 
Flieg nicht zu hoch. 
 

Apresentadora 
Mas, por outro lado, ele não deve voar muito baixo – tief. 
 

Dädalus 
Flieg nicht zu tief. 
 

Apresentadora 
E para que dê tudo certo, Dédalo sai voando primeiro. Íca-
ro deveria segui-lo. 
 

Dädalus 
Ich fliege zuerst, dann fliegst du. 
 

Apresentadora 
Se Ícaro voasse muito alto, chegaria perto do sol – isso 
era o que se imaginava naquela época. Então o calor 
derreteria a cera que unia as penas. E se voasse muito 
baixo, as penas da asa tocariam o mar, ficariam molhadas 
e pesadas. Os dois saem voando e a sensação é mara-
vilhosa. 
 

Erzählerin 
Und sie fliegen und fliegen, 
und es ist wunderschön. 

 
Apresentadora  
E então acontece a tragédia. Em um arroubo de 
felicidade, Ícaro voa muito alto. 
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Erzählerin 
Ikarus ist glücklich und fliegt hoch, hoch... 
... Er fliegt zu hoch. 

Apresentadora 
Ícaro acaba caindo no mar. Seu pai vê somente algumas 
penas nas águas e chama o filho, mas ninguém responde. 
 

Dädalus 
Ikarus, mein Sohn, 
wo bist du? 
Iiiiiiiiiiiiikarus! 
 

Professor 
Olá, caros ouvintes. Oh, a história de Dédalo e Ícaro é 
realmente trágica. 
 
Apresentadora 
Bem, queridos ouvintes. Nós estamos de volta à realidade 
e agora o senhor tem a palavra, professor. 
 

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

Professor 
O pai exigiu que o filho prestasse atenção. Preste 
atenção! 

 
Sprecher 
Pass auf! 

 
Apresentadora 
E recomenda, em tom de ordem: “não voe muito baixo”. 
 

Sprecher 
Flieg nicht zu tief! 
 

Professor 
Nos dois casos, o pai usou o verbo no imperativo. Em 
alemão, o verbo ocupa o primeiro lugar na frase quando 
está no imperativo. Ouçam o exemplo mais uma vez e 
prestem atenção no verbo flieg logo no início da frase. 

 
Dädalus 
Flieg nicht zu tief. 
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Apresentadora 
Mas seu filho, Ícaro, não levou muito a sério a ordem do 
pai, encarando-a mais como um conselho. Será que ele 
não teria caído no mar se tivesse ouvido seu pai? 
 
 
Professor 
Isso, eu não sei. Mas, você tocou numa questão 
importante. Nós sabemos que uma ordem ou uma 
conclamação pode soar muito diferente, mesmo que as 
duas tenham o verbo no imperativo. Portanto, o 
imperativo pode ter várias funções, conforme a entoação 
e o contexto. Quando um imperativo é dito de forma 
neutra, trata-se de um conselho. 
 

Sprecher 
Pass auf. 
Flieg nicht zu hoch. 
 

Apresentadora  
A mesma ordem ou exigência pode ser dita em tom de 
advertência ou ameaça. 

 
Sprecherin 
Pass auf! 

Professor 
É verdade. Mas o imperativo também pode expressar um 
pedido, dependendo do tom. 

 
Sprecherin 
Entschuldige bitte. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
 

Apresentadora 
E até pode ser usado para dirigir-se a alguém em um tom 
cordial, como neste caso: 

 
Sprecherin 
Sag mal... 
 
Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von 
Ikarus? 
 

Professor 
E para encerrar, eu quero chamar a atenção dos nossos 
ouvintes para um palavra bem pequenina: – zu. Quando 
ela vem antes de um adjetivo tem o sentido de muito, 
demasiado. Dédalo não adverte seu filho para que ele não 
vôe alto ou baixo. Ele indica que Ícaro não deve 
ultrapassar um certo limite, isto é não deve voar 
demasiado alto nem muito baixo. Do contrário isso teria 
consequências. 
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Dädalus 
Ja, mein Sohn, wir fliegen weg. 
Aber pass auf! 
Flieg nicht zu hoch. Flieg nicht zu tief. 

Apresentadora 
Muito obrigada, professor. E vocês, caros ouvintes, agora 
podem escutar os diálogos novamente. E no final teremos 
uma nova cena. 
 
Ouçam o que o homem fantasiado de Dédalo tem em 
comum com essa personagem da mitologia. 

 
Philipp 
Und dann sind Sie wohl Dädalus? 
 
Mann 
Ja, ich bin der Vater von Ikarus. 
 
Paula 
Dädalus und Ikarus, die Geschichte ist ja sehr traurig. 
 
Mann 
Ja, dat jibbet. 
Dädalus war im Exil. 
Und ich, also ich – 
irgendwie bin ich ja auch im Exil, quasi. 
 
Philipp 
Woher kommen Sie denn? 
 
Mann 
Na, aus Kreta. 
 

 
Apresentadora 
Nós podemos imaginar que a história de Dédalo e Ícaro, 
da mitologia grega, tenha acontecido assim: 
 

Ikarus 
Was machst du da? 
 
Dädalus 
Flügel, mein Sohn, Flügel. 
 
Ikarus 
Fliegen wir weg? 
 
Dädalus 
Ja, wir fliegen weg. 
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Dädalus  
Ich fliege zuerst, 
dann fliegst du. 
Aber: pass auf! 
Flieg nicht zu hoch. 
Flieg nicht zu tief. 
Hörst du? 
 
Erzählerin 
Und sie fliegen und fliegen, 
und es ist wunderschön. 
Ikarus ist glücklich und fliegt hoch, hoch – 
... Er fliegt zu hoch. 
 
Dädalus 
Ikarus, mein Sohn, 
wo bist du? 
Iiiiiiiiiiiiikarus! 
 

Apresentadora 
Não é somente na rua que se festeja o carnaval. Na 
redação, Eulalia, Compu e Josefine estão em festa. 

 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Josefine 
Heute ist Karneval. 
Compu: Musik! 
 
Compu 
Aber logo, sofort. 
 
Josefine 
Seht mal, ich habe Flügel. 
Ist das nicht super? 
Ich fliege, ich fliege... 
 
Compu 
Du fliegst? 
 
Eulalia 
Nur ich fliege wirklich. 
 

Apresentadora 
E, com esta cena, nós nos despedimos de vocês e do 
carnaval. 
 

Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, 
dann bis zum nächsten Mal. 
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Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 

 
Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


