
 
 

Quem quiser ficar por dentro de temas atuais de diferentes áreas, pode se dirigir ao nosso acervo de 
revistas. Oferecemos uma seleção de revistas alemãs de distribuição nacional e de assuntos gerais 
bem como especializados. Assim como nosso acervo de livros, estão incluídas aqui publicações sobre 
questões específicas nas áreas das ciências humanas, da cultura e das ciências sociais. Por vezes 
dispomos de material sobre artes, fotografia, design e arquitetura. 
  
Com exceção do número mais recente, nossas revistas estão disponíveis para o empréstimo físico e 
digital.  
  
Jornais diários e semanais também estão disponíveis gratuitamente em formato digital na nossa 
Onleihe: Die Welt; DIE ZEIT; Frankfurter Allgemeine Zeitung; Neue Zürcher Zeitung International; 
Süddeutsche Zeitung; taz.die tageszeitung 
 
Descubra aqui as revistas disponíveis no nosso acervo! 
  
AIT  
AIT é uma revista especializada em arquitetura em geral e de interior. Especializada em acabamentos 
e decoração de interiores, relacionada sobretudo à construção técnica. Com isso, todo número é 
orientado por tema e contém informações sobre construção de escritório e de repartições públicas, 
bancos, empresas de seguro e concepção de locais de trabalho bem como o equipamento desses. 
Periodicidade: mensal com duas edições duplas 
www.ait-online.de 
 
Art – das Kunstmagazin 
art é a maior revista de arte da Europa e tematiza um enorme espectro de tipos de arte como o 
moderno clássico, do Impressionismo a Pablo Picasso; a arquitetura e a fotografia. Designs atuais, de 
interior bem como a arte contemporânea têm um papel importante. Com isso à art se une um encarte 
sobre o mundo atual e informativo das artes e oferece uma programação estruturada para uma rápida 
orientação.  
Periodicidade: mensal 
www.art-magazin.de  
 
Art&Thought/ Firkun wa Fann            
É um formato sobre cultura publicado pelo Goethe-Institut, que tem sobretudo o mundo islâmico 
como foco e por isso é editada em inglês, alemão, árabe e persa. „Islamic Finance“ e „Participating, 
Sharing and Exchange“ nos países islâmicos e árabes são entre outros temas dessa revista. Na nossa 
biblioteca possuímos apenas a edição em inglês. 
Periodicidade: duas vezes ao ano 
www.goethe.de/ges/phi/prj/ffs/deindex.htm 
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Bild der Wissenschaft 
É uma revista científica de caráter popular, com temas predominantemente 
das ciências naturais, relacionados à pesquisa e à técnica. Muitas ilustrações 
e com foco nos temas socialmente relevantes são o cerne da revista. Cada 
número tem um tema principal, que é tratado regularmente em quatro 
ensaios de diferentes autores.  
Periodicidade: mensal 
www.bdw.de/  

 
Brigitte 
É uma revista popular alemã para mulheres, que tenta atrair sobretudo mulheres jovens e de meia 
idade por meio de um vasto leque de assuntos.  Os artigos abordam temas como moda, 
relacionamento e psicologia até meio ambiente, medicina e moradia. Uma característica da revista são 
os conteúdos redacionais integralmente para deficientes visuais. 
Periodicidade: mensal 
Onleihe: Brigitte  
www.brigitte.de  
  
Cicero – Magazin für politische Kultur 
Cicero - a revista sobre cultura política estabeleceu um novo gênero de título nos meios de 
comunicação social alemães: a revista de debates e autoral sobre política e cultura. Mensalmente, 
autores de renome nos campos da política, economia e cultura refletem e analisam os acontecimentos 
sociais da atualidade do ponto de vista internacional ou com contribuições no original em alemão. 
Significativo para a revista são suas fotos impressas em sua maioria em preto e branco e suas 
caricaturas. 
Periodicidade: mensal 
Onleihe: Cicero 
www.cicero.de  
 
DE Magazin Deutschland 
A revista sobre política, cultura e economia, distribuída em cooperação com o Ministério das Relações 
Exteriores, tem como objetivo apresentar, com a ajuda das suas ferramentas jornalísticas, uma 
imagem completa e atual da Alemanha no exterior. Seu público alvo são leitores internacionais e por 
este motivo a revista se encontra em português no Goethe-Institut Rio de Janeiro.   
Periodicidade: 6 vezes ao ano 
www.deutschland.de/pt   
 
Deutsch perfekt 
Deutsch perfekt é uma revista de conhecimento que se dirige a leitores que aprendem alemão ou que 
desejam aperfeiçoar seu conhecimento da língua. A revista dispõe de artigos pedagógicos com 
diferentes graus de dificuldade, e além de artigos são editadas explicações simples e de clara 
compreensão e ajuda vocabular. Também contém perspectivas interessantes das culturas da 
Alemanha, Áustria e Suíça. 
Periodicidade: mensal 
No nosso instituto: assinatura extra acompanhada de CD e disponível em formato digital. 
www.deutsch-perfekt.com  
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epd Film 
epd film é uma das duas revistas de orientação religiosa sobre crítica de 
filmes na Alemanha. Entende-se como revista de serviço, que pretende em 
três partes divulgar para o leitor a atualidade do cinema: além de críticas 
de cinema também há uma rubrica sobre personalidades do mundo do 
cinema e entrevistas com diretores bem como uma terceira rubrica sobre 
avisos atuais, festivais e dicas de TV e DVD. 
Periodicidade: mensal 
www.epd-film.de   

 
European Photography         
A European Photography é uma revista internacional de fotografia contemporânea com aspectos 
artísticos, editada em inglês. Se ocupa sobretudo com a teoria das mídias, que se desenvolveu 
fortemente nas fotografias dos museus de arte. Nessa revista as ideias de pluralismo, 
transnacionalismo bem como da fotografia australiana e norte-americana são claramente explicitadas.                                                                                                                                                                           
Periodicidade: semestral                                                                                                                                                                  
www.equivalence.com/  
  
E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit/ D+C Development and Cooperation     
A revista de políticas de desenvolvimento, disponível em alemão e inglês, é conhecida por ter como 
característica unir os campos da política à economia, à orientação pela paz, mas também ecológicos. 
Além disso, as regiões do mundo mais diversas são destacadas e seus correspondentes artigos são 
apoiados em parte por exuberante material gráfico.  
Periodicidade: mensal  
www.dandc.eu/de  
 

 

Fluter     
Fluter é uma plataforma de mídias para adolescentes de 16 a 22 anos e 
cobre conteúdos das áreas de política, cultura, eventos e sociedade. Ela 
pretende atuar como divulgadora da democracia e nesse sentido aproximar 
uma diversidade política dos leitores jovens.  
Periodicidade: quatro vezes por ano 
www.fluter.de/  

 

 

Focus  
A revista de notícias Focus se entende como revista alternativa à sua 
concorrente “Der Spiegel”. Além dos seus relatórios políticos, a Focus 
informa sobre temas úteis no dia a dia como finanças, carreira, saúde e 
família. Os aspectos culturais também são tematizados. Os artigos são 
escritos de uma forma bem acessível e generosamente ilustrados.  
Periodicidade: semanal 
Onleihe: Focus 
www.focus.de   
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Fremdsprache Deutsch  
Fremdsprache Deutsch é uma revista para a prática de aula da língua alemã, regularmente introduzida 
por um artigo de conhecimento básico, que prepara de forma facilmente compreensível a situação 
atual da pesquisa do tema do volume e as novas tendências na metodologia e na didática. Escritores 
do mundo inteiro abordam essas bases teóricas nos oito a dez artigos e explanam sobre as 
oportunidades de realização em sala de aula. 
 A publicação é editada pela editora Hueber Verlag em colaboração com o Goethe-Institut. 
 Periodicidade: semestral 
 Onleihe: Fremdsprache Deutsch 
 www.hueber.de/fremdsprache-deutsch/  
 
Geo  
Geo, revista de reportagem, é conhecida por suas impressionantes séries de fotos e por suas 
reportagens profundas. Dá destaque a temas científicos como medicina, biologia e política, mas não 
deixa para trás aspectos geográficos e reportagens de viagem com suas regiões periféricas. Vista 
estilisticamente, a revista contém artigos profundamente embasados sobre vários temas, de cientistas 
de renome internacional, em uma linguagem de fácil compreensão.  
Periodicidade: mensal 
Onleihe: Geo 
www.geo.de   
 

 

G/Geschichte    
Sob o mote „história pode ser divertido“, a revista de história dá destaque a 
um vasto tema de capa, que tematiza as mais diferentes épocas, como 
círculos de cultura do mundo inteiro. Além disso o formato oferece em cada 
edição a apresentação de um personagem histórico, que também é 
destacado de uma perspectiva histórico-cultural.  
Periodicidade: mensal 
www.g-geschichte.de/ 

  

 

Intelligente Architektur 
Como a AIT a Intelligente Architektur é uma revista especializada em 
arquitetura e arquitetura de interior, porém com enfoque na construção 
inovativa. Nesse aspecto, diferentemente da AIT, também no campo “facility 
management”, foca na construção moderna solar e eficientemente 
energética. Com isso definiu como objetivo, encontrar um bom balanço 
entre informações teóricas e exemplo prático. 
Periodicidade: quatro números ao ano 
www.ait-online.de   
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Kunstforum international 
Em formato de livro, é uma revista atual muito ampla que se dedica aos 
campos das belas artes. O objetivo da revista não é abordar apenas 
aspectos das mídias clássicas como pintura, mas também tematizar culturas 
visuais como fotografia e multimídia entre outras e sobretudo aproximar o 
leitor do “sistema operativo” da arte que fica atrás. 
Periodicidade: 3-4 números ao ano 
www.kunstforum.de  

 
Literaturen (acompanha a revista Cicero) 
Literaturen pretende “contrapor resenhas de cadernos literários frequentemente repetitivas em algo 
mais vivo". Atribui grande importância à ficção e não-ficção, com artigos sobre audiolivro, romance 
policial e livros infantis e juvenis. Discussões de críticos literários profissionais ou especialistas são 
tematizadas, além de retratos, entrevistas, ensaios.  
Periodicidade: 2x ao ano 
www.cicero.de/literaturen  
 
Musikexpress 
Musikexpress é uma revista de música que trabalha com entrevistas detalhadas e com uma 
reportagem bem equilibrada sobre artistas do rock, pop, hip-hop e independente alternativo. As 
resenhas regulares de álbum e a reformulação de concertos atuais formam uma parte importante. 
Uma clara vantagem da revista é o CD que o acompanha, o qual é ainda substituído em intervalos 
determinados por um vinil. 
Periodicidade: mensal 
www.musikexpress.de/  
  
NEON 
A revista NEON é dirigida a leitores com idade entre 20 e 35 anos, normalmente com alto nível de 
formação e um rendimento acima da média. A ideia central da revista é uma certa ambivalência dos 
adultos onde a "neon" classifica conscientemente no mainstream da sociedade de hoje. Apresenta 
vários temas nos campos viagem, carreira, parceiro, sexualidade, bem como cultura pop. 
Periodicidade: mensal 
www.neon.de  
  

 

Novum  
Novum é uma das principais revistas de design, que se ocupa 
principalmente com o design da comunicação e gráfico. Aqui, a revista tenta 
promover jovens talentos e é caracterizada pelo fato de aparecer em 
formato bilíngue (alemão/inglês). Atualmente a revista tem foco sobretudo 
no tema percepção tátil, sobre o qual em quase todo novo número pode ser 
encontrado um artigo formador de estilo. 
Periodicidade: mensal 
www.novumnet.de  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © Goethe-Institut   
Alle Rechte vorbehalten  5 
www.goethe.de/riodejaneiro 

 
 

http://www.kunstforum.de/
http://www.cicero.de/literaturen
http://www.musikexpress.de/
http://www.neon.de/
http://www.novumnet.de/


 
 

Psychologie heute 
Psychologie heute é a revista líder sobre psicologia na Alemanha e enfatiza sua ligação com disciplinas 
vizinhas da sociologia, antropologia, neurociência e biologia. Felicidade e auto-desenvolvimento, 
infância e personalidade, bem como amor e relacionamento podem, assim, ser aspectos centrais das 
várias edições. Também remete regularmente a artigos de pesquisa em psicologia e ciências sociais 
com base científica. 
Periodicidade: mensal 
Onleihe: Psychologie heute 
www.psychologie-heute.de   
 
SCHÖNER WOHNEN 
É uma revista popular sobre o tema „morar e mobiliar“, com muitas dicas de como se pode embelezar 
com móveis novos, tecidos, louça e muitos outros acessórios as próprias quatro paredes, a casa e o 
jardim. O tema principal em cada caderno (p. ex. a nova sensação com verniz, couro e bambú) é 
tratado em detalhes com muita ilustração colorida.   
Periodicidade: mensal 
www.schoener-wohnen.de/  
 
Der Spiegel 
É uma revista de notícias, que tem um papel importante na história da imprensa alemã. Relata sobre 
temas atuais complexos de política, economia, ciência e cultura e é famosa por ter desmantelado 
alguns escândalos da República Federal da Alemanha. É uma das revistas líderes nos meios de 
comunicação alemães e publica regularmente edições sobre certos focos temáticos. 
Periodicidade: semanal 
Onleihe: Der Spiegel 
www.spiegel.de  
 
Stern  
A revista semanal Stern oferece ao leitor jornalismo de rede, reportagens bem como série de fotos e 
aborda temas políticos e sociais. Cada edição é dedicada, além de um tema de destaque, à política, 
economia, cultura, ciência, esportes, humor, viagem, estilo de vida e automóvel. Em todas as 
reportagens o material de imagens é relevante.  
Periodicidade: semanal 
Onleihe: Stern 
www.stern.de/  
  

 

tanz 
tanz é uma revista especializada em dança, ballett e performance que se 
dirige a interessados pela dança, coreógrafos e pedagogos. Nela a dança 
internacional é colocada no centro da ação de forma crítica e são 
apresentadas informações sobre as novas tendências diante e por trás dos 
bastidores. Além de tudo isso, cada número informa sobre as estreias, 
festivais, audições, workshops e congressos mais importantes. 
Regularmente bailarinos, coreógrafos e professores de dança são retratados 
e são publicados relatos de metrópoles de dança no mundo afora.  
Periodicidade: mensal 
www.kultiversum.de/tanz-tanz 
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Theater heute 
A Theater heute é a revista de teatro em língua alemã mais jovem e ao 
mesmo tempo de maior influência. Com relação ao conteúdo contém relatos, 
entrevistas, informações básicas sobre o cenário do teatro mundial, bem 
como artigos críticos sobre encenações, comparações entre espetáculos, 
personagens, tendências e informações sobre estreias, teatro na TV, 
personagens e festivais. Em todo número é impressa uma peça de teatro na 
íntegra, em parte dança-teatro, musicais e teatro juvenil também são 
contemplados. 
Periodicidade: mensal 
www.theaterheute.de  

 
 
 
 
Biblioteca/AS 
Última atualização: 15/02/2017 
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