
A Alemanha é a locomotiva da economia européia e uma das turbinas dos negócios mundiais. 
Marcas como Volkswagen, Porsche, Audi, Mercedes Benz, Bayer, BMW e Thyssen são 
garantia de excelência em todo o mundo. Mas a Alemanha é também o país dos grandes 
desportistas tanto no futebol, como ficou mais uma vez provado aqui mesmo no Brasil em 
2014, como também do automobilismo, do atletismo, da natação, da equitação e do volleyball. 
Além disso, a Alemanha é a pátria de fabulosos artistas, pois quem não conhece a música 
sublime de Bach, Brahms e Beethoven, além é claro de Haendel, Schumann e Wagner? 
Alguém se lembrou da literatura? Claro. A língua alemã foi o meio de expressão de gigantes 
como Goethe e Schiller, mas também de outros nomes inesquecíveis como Bertold Brecht, 
Guenter Grass, Heinrich Boell, Hermann Hesse e Thomas Mann, todos eles imortalizados não 
só por seus textos como também pelos prêmios internacionais que ganharam, e isto só para 
citar alguns. E se literatura inspira o cinema, na certa  você já assistiu a um filme de Wim 
Wenders, Rainer  Fassbinder, Murnau ou Tim Twicker. E quem não admira atores como 
Marlene Dietrich, Romy Schneider, Arnim Mueller Stahl, Klaus Maria Brandauer, Hanna 
Schygulla, Udo Kier, Barbara Sukowa e Frank Potente? E cinema lembra a Berlinale, o festival 
de cinema mais descolado da Europa. Só por isso você não vê a hora de desembarcar em 
Berlim e conhecer a nova capital da Alemanha com seus parques, suas lojas surpreendentes, 
suas largas avenidas, seus bairros históricos, seus museus, suas boates e quem sabe até 
namorar um berlinense. Mas a língua alemã também se fala ali mais adiante. Então tudo bem 
se você preferir a majestosa Viena dos Kaisers da época dos impérios, dos grandes palácios 
com seus impecáveis jardins. Só de pensar em nomes como Hofburg, Schoenbrunn ou 
Belvedere nossa imaginação já alça voo . Lá, na sedutora Viena,  onde o Doutor Sigmund 
Freud reinventou a mundo, abrindo para nós os portais do inconsciente e em bom alemão, sem 
dúvida,  você poderá ouvir Haydn e Mozart , Schubert e Johann Strauss no seu mais puro 
elemento. Depois vai visitar as galerias com obras de Klimt e Kokoschka e se preparar para ler 
seu adorado Kafka no original. A Áustria é também o país dos grandes panoramas dos Alpes e 
abriga tesouros artísticos e naturais admirados em todo o mundo. E quem diz Alpes, diz Suíça. 
Você sabia que lá sessenta por cento da população fala alemão?O charme discreto de cidades 
como Berna, Lucerna e Zurique, com seus lagos, suas torres góticas seus chocolates e a 
silhueta das altas montanhas ao fundo formam uma experiência única. 

Inesquecível. 

Todo este universo espera por você e já está ao seu alcance através das aulas de alemão do 
PROLEM. Aqui você tem aulas dentro de um ambiente acolhedor, no coração da UFF, com 
professores experientes e motivados, supervisionados pelo Departamento de Letras 
Estrangeiras Modernas da universidade. 

Venha você também conhecer nossos cursos e fique a cada dia mais perto da Alemanha dos 
seus sonhos via PROLEM, o curso de alemão mais simpático de Niterói. 

 

Método utilizado: Alemão Regular: Coleção Studio D (Ed. Cornelsen). 

 


