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RESUMO: As capas de qualquer veículo comunicativo são um espelho do conteúdo, 

são uma porta de entrada para os leitores É a partir da capa que o presente trabalho 

busca analisar a presença do leitor no interior da revista Alterosa, importante publicação 

mineira que circulou entre os anos de 1939 a 1964. Pergunta-se como o leitor aparece na 

revista e qual a relação que Alterosa mantém com esse público. A partir da análise de 

seis capas de diferentes fases editoriais da revista, percebem-se as mudanças pelas quais 

a revista passou e qual é a representação do leitor ao longo das edições. 
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1. Considerações iniciais 

 

 A revista Alterosa foi uma revista ilustrada editada mensalmente pela Sociedade 

Editora Alterosa e circulou no período de 1939 a 1964 na cidade de Belo Horizonte. Seu 

público era essencialmente feminino e as publicações continham grande número de 

seções fixas que iam desde literatura e moda a notícias do rádio e de Hollywood. Além 

de um conteúdo mais dinâmico, a revista também contava com notícias e reportagens.  

 Este trabalho pretende analisar como o leitor aparece na revista Alterosa e como 

sua representação pode ser relacionada com as capas da revista ao longo de suas 

edições. Partindo de seu conteúdo editorial, suas notícias, reportagens, seções, 

fotografias e publicidade, busca-se entender qual é o leitor imaginado pela revista, como 

ela se mantém frente a ele e como essa relação é refletida nas capas da publicação. 

  Durante toda a vida da revista Alterosa, podem-se perceber grandes mudanças 

tanto em seu conteúdo - que vai desde seções fixas da revista a notícias locais, nacionais 
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e internacionais -, quanto na sua diagramação. Entende-se então, que a revista teve 

várias linhas editoriais ao longo de suas edições.  

 Diante disso, pode-se pensar que a mudança é essencial em produtos 

mercadológicos. A mídia sai do seu estado de imanência, está em constante mudança, 

pois ela não basta por si só, é resultado de vários fatores. De acordo com Maria Celeste 

Mira (2003, p.11), “para sobreviver, uma revista tem de acompanhar rapidamente as 

mudanças do seu público, característica que a torna muito reveladora”, Em outro texto, 

afirma a autora:  

Daí a necessidade que ele (o mercado) tem de aprimorar 

constantemente seus instrumentos de conhecimento do consumidor, 

dando início ao desenvolvimento da área de pesquisa de mercado, 

hoje absolutamente imprescindível ao seu funcionamento. (MIRA, 

2004, p. 251) 
  

 O leitor tem então papel crucial em todos os produtos editoriais, pois é a partir 

dele que as revistas constroem seus conteúdos e se tornam segmentadas. Analisando a 

revista Alterosa pode-se perceber um embrião do que seria a segmentação. A revista, 

adotando certo tipo de leitor como alvo, no caso a família tradicional mineira, já deixa 

pistas do que seria a futura estratégia de segmentação.  

A segmentação é uma estratégia gerada pelo desenvolvimento da 

demanda e pela percepção de que os consumidores têm necessidades 

diferentes, cujo atendimento por produtos específicos pode ser, 

dependendo do caso, mais lucrativo do que a atuação às cegas no 

mercado de massa. Conhecer o consumidor levaria a lhe oferecer um 

produto que vem exatamente ao encontro do que ele deseja ou 

necessita. (MIRA, 2004, p. 248) 

 

 Porém, para conhecer o consumidor e ter em mente suas necessidades, é preciso, 

primeiramente, que a revista estabeleça um vínculo de enunciação com esse leitor. Para 

isso, ela precisa formar o leitor imaginado da revista. Sabendo qual é esse leitor, torna-

se possível analisar sua representação através das capas de Alterosa, assim como suas 

mudanças ao longo do tempo. 

 

2. Traços do discurso, conteúdo e o leitor imaginado de Alterosa 

 

 Analisando o discurso da revista, como o texto é construído, quais assuntos são 

mais falados e quais as marcas que o texto apresenta tem-se o leitor imaginado. Partindo 

do leitor imaginado é possível chegar à relação entre a revista e o leitor real. O leitor 
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imaginado, de acordo com Laura Storch (2012), é um sujeito discursivo a partir do qual 

jornalistas e leitores se relacionam no processo de significação jornalística.  

Nessa perspectiva, autor e leitor (real), não lidam com um texto, mas 

com outro sujeito – o leitor imaginado –, mesmo que ele não exista 

empiricamente. É uma relação dialógica e sempre intersubjetiva, 

marcada pelas possibilidades de significação sócio-historicamente 

definidas. (STORCH, 2012, p. 70) 
 

 O jornalista, portanto, dirige seu discurso a um leitor imaginado, a um leitor que 

ele previamente identificou e em quem ele se baseou para escrever seu discurso. 

Entendendo o leitor imaginado, ele sabe exatamente quais as marcas de leitura deverá 

conter em seu texto, como as frases deverão ser encadeadas e qual o tipo de assunto 

atrairá mais o leitor.  

 O leitor concreto, no caso de Alterosa a família mineira, se identifica com o 

leitor imaginado e compartilha dos mesmos interesses e gostos, formando então o 

público da revista. “(...) o leitor (real) negocia sentidos com o leitor imaginado inscrito 

pelo jornalismo, e é capaz de mobilizar sua biografia pessoal sobre os discursos em 

circulação na sociedade no reconhecimento do gênero com o qual se depara”. 

(STORCH, 2012, p.74) 

 É possível identificar o leitor imaginado através da linha publicitária da revista. 

Os anúncios se dirigem a alguém e acreditam que esse alguém será despertado pela 

propaganda e posteriormente irá consumir o produto anunciado.  

 Alterosa possui uma linha publicitária bem marcante. Como o público da revista 

é essencialmente feminino, a maioria dos anúncios se trata de maquiagens, 

medicamentos, perfumes, sabonetes, tecidos, lojas entre outros.  

 Todas as edições analisadas possuem muitos anúncios
4
. Na edição especial de 

Natal, por exemplo, de dezembro de 1945, possuem, ao todo, 151 anúncios, ocupando 

desde páginas inteiras a ¼ de página, sendo que a revista possui, no total, 218 páginas. 

Há, inclusive, nessa edição, páginas duplas repletas de pequenos anúncios como essas: 
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Imagem 1: edição número 68, dezembro de 1945 

  

 O jornalismo se organiza sempre na relação com o outro. Por isso, além de 

estipular o leitor imaginado e consequentemente atingir o leitor real, é preciso que se 

tenha o conhecimento sobre as publicações do mercado editorial. 

 

3. O que circulava na época de Alterosa 

 

 O mercado editorial entre os anos de 1939 a 1964 foi marcado por grandes 

revistas como O Cruzeiro. Esta foi uma revista ilustrada que circulou entre os anos de 

1928 a 1975. Lançada no Rio de Janeiro e editada pelos Diários Associados, de Assis 

Chateaubriand, foi a revista de maior sucesso da época e serviu de inspiração para 

outras publicações como Alterosa.  

 O sucesso da revista aconteceu graças às suas inovações gráficas, grandes 

reportagens, ênfase no fotojornalismo e um conteúdo bem diversificado, que contava 

fatos sobre astros de Hollywood, esportes, saúde, além de seções de charge, política, 

culinária e moda. Conteúdo bem parecido com o de Alterosa. 

 Dentre outras revistas que circulavam na época estão Revista da Semana, que 

tinha um enfoque mais político e circulou de 1900 a 1962, A Cigarra, publicada na 
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cidade de São Paulo de 1914 a 1975 e foi um periódico voltado mais para o público 

feminino, do modo de viver paulistano e contava com um discurso elitista.  

 Já exclusiva da capital mineira tinha a revista Belo Horizonte. Publicada 

semanalmente, com conteúdo literário e noticioso, teve uma vida curta. Circulou de 

1933 a 1947 e a distribuição da revista era restrita às cidades mineiras de maior 

expressão sócio-econômica naquela época, de acordo com o Arquivo Público da cidade 

de Belo Horizonte
5
.  

 O que era de interesse para o leitor imaginado da época era então um conteúdo 

parecido com o dos almanaques: bem diversificado, com assuntos variados, conselhos, 

dicas, notícias e literatura. E a revista Alterosa continha muito do que estava em alta na 

época, mas com o diferencial de aproximação do leitor, tratando-o como um amigo e até 

possibilitando que ele estampasse as capas das edições.  

 

4. Alterosa e o leitor a partir das capas 

 

 O que qualquer leitor, seja de qualquer revista, espera encontrar nas páginas que 

estará prestes a folhear está indicado pela capa e é essa ligação, entre conteúdo e capa 

que será analisado. Como a capa insinua qual a relação que existe entre o leitor e a 

revista. Quais são as marcas que deixam pistas sobre as mudanças que Alterosa sofreu 

ao longo das edições e como é a representação do leitor nessas diversas fases. 

As modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte 

de imprensa, um fator crucial na construção do contrato: a capa pode 

mostrar de um modo simultaneamente condensado e preciso a 

natureza do contrato, ou então, ser mais ou menos incoerente com este 

último. (VERÓN, 2004, p. 220-221). 

    

 As capas foram escolhidas a partir de uma pesquisa prévia na qual foram 

descobertas três fases da Alterosa. A primeira, inicial, com um caráter mais local traz 

em suas capas senhoras das cidades em torno da capital. A segunda, mais nacional, e de 

caráter mais publicitário, traz sempre alguma celebridade na capa, algumas inclusive 

com autógrafos. E a terceira, que corresponde a uma das últimas edições da revista, já 

traz chamadas na capa e aposta em uma diagramação totalmente diferente assim como 

seus textos e seções, apesar de algumas terem permanecido. 
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 Como apontado, o acervo consultado para esse trabalho conta com 68 

exemplares da revista e está disponibilizado digitalmente na internet pelo Arquivo 

Público da cidade de Belo Horizonte e para essa análise foram escolhidas seis capas de 

diferentes anos de circulação da revista Alterosa. Cada ano corresponde a uma fase 

editorial da publicação, conforme acompanhado na comparação e análise do corpus, 

principalmente no que diz respeito aos conteúdos e à estrutura da revista. 

  

                         

Figura 2: edição número 1, agosto de 1939                         Figura 3: edição número 31, novembro de 1942 

                   

Figura 4: edição número 65, setembro de 1945              Figura 5: edição número 236, junho de 1956 
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Figura 6: edição número 360, dezembro de 1962               Figura 7: edição sem número, sem mês, de 1964 

  

Para a análise das capas e a posterior relação com o leitor foram observadas as 

seções existentes nas revistas e seus textos. Como é a imagem que a revista tem do 

leitor e qual o contrato de leitura estabelecido entre o produto e o consumidor? 

 A primeira capa (nº1, agosto de 1939), que corresponde à primeira edição da 

revista refere-se a um conteúdo mais local. Nas primeiras edições da revista existia 

grande quantidade de notícias locais, das cidades entorno de Belo Horizonte e da 

própria capital. As notícias sempre exaltavam as cidades mineiras e colocavam a capital 

como grande e majestoso polo de modernidade, buscando equipara-la a grandes 

metrópoles brasileiras. Não existia muito conteúdo nacional, as principais reportagens e 

notícias se referiam sempre as cidades mineiras e a capital. 

 O leitor, nessas primeiras edições também tinha papel crucial na construção da 

revista. Existiam muitas fotos que os próprios consumidores mandavam para serem 

publicadas em Alterosa. Algumas se encontravam espalhadas pelas páginas da revista e 

outras vinham intituladas, separadas de acordo com o tema das fotos, por exemplo, 

enlaces - de casamento -, primeira comunhão, senhoritas, crianças, entre outras. 

 As seções também tinham marca registrada do leitor  imaginado. A seção que 

permaneceu em todas as primeiras edições foi “O mês em revista”, na qual tinham 
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muitas fotos dos principais eventos, normalmente da própria capital, com personagens 

influentes na sociedade. 

 Esse conteúdo pode ser facilmente relacionado com a capa. As primeiras edições 

sempre traziam uma mulher da sociedade na primeira página. Algumas da capital, 

outras de cidades próximas, mas sempre alguma leitora ocupava a capa. A foto era 

emoldurada, o nome da revista vinha em cima e centralizado, com o slogan “revista 

mensal ilustrada” e com o nome da mulher embaixo da fotografia. As cores eram mais 

fechadas e o nome Alterosa era sempre destacado, com fontes bem trabalhadas e 

coloridas. 

 Já a segunda capa (nº 31, novembro de 1942) tomada como exemplo é bem 

diferente. Possui cores mais vivas, uma foto que cobre toda a capa e o nome da revista 

recebe uma fonte menor, que ocupa o canto superior da página. É a partir dessa edição, 

consultada entre os exemplares disponíveis na internet, que a revista se modifica 

claramente. Ela adota uma postura mais organizada, com seções fixas e padronizadas e 

ganha grande conteúdo de moda, noticias, entrevistas e reportagens com grande número 

de páginas, com astros de Hollywood e cantores famosos. 

Nessa fase, a revista se torna mais dinâmica, com um conteúdo mais leve, 

contendo seções como “para as donas de casa”, “página das mães”, “caixa de segredos” 

– em que os leitores mandavam cartas pedindo conselhos amorosos -, “arte culinária”, 

“para o seu álbum” – uma grande foto, normalmente autografada, para o leitor 

colecionar, entre muitas outras. 

A revista aposta muito nas diversas seções e o conteúdo jornalístico diminui. 

Durante essas edições, Alterosa se torna mais presente no cotidiano do leitor, ela se 

torna “amiga”, aconselha, dá dicas de culinária, moda, entretém com notícias de 

famosos e se torna mais abrangente, sai um pouco do espaço da capital e amplia seus 

assuntos, assim como sua influência na vida dos leitores.  

David Olson (1997, p. 36) diz que “nossa compreensão do mundo, isto é, nossa 

ciência – e nossa compreensão de nós mesmos, ou seja, nossa psicologia – são 

subprodutos da maneira como vivemos num mundo que está no papel”. Alterosa 

adotando essa postura dinâmica não mais exalta o leitor, mas faz parte da vida dele. 

Esse caráter é refletido na capa, que agora não coloca mais fotos dos leitores, mas de 

personalidades famosas, algumas inclusive com autógrafos. O conteúdo da revista, que 

agora ultrapassa o local, se amplia para o nacional e começa a desbravar o internacional 
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se reflete na capa, que contém sempre alguém famoso na capa. Normalmente rainhas do 

rádio ou atrizes de cinema. 

 A terceira capa (nº 65, setembro de 1945) pertence a uma fase editorial 

completamente diferente da revista. Nessa fase sua diagramação difere bastante das 

primeiras edições de Alterosa. A publicação se torna mais moderna, mais limpa, sem 

grande conteúdo em uma só página, formando um bloco de texto. Existem mais espaços 

em branco nas páginas, fotos maiores e também grandes reportagens, o que deixa a 

leitura mais dinâmica e atrai o olhar do leitor.  

 O conteúdo leve e o grande número de seções é substituído por notícias locais, 

nacionais e também internacionais. Algumas seções permanecem, como a “caixa de 

segredos”, mas outras não aparecem mais. A revista se torna mais jornalística e deixa de 

ser uma revisa só de variedades. Na sua capa é possível perceber essas mudanças 

também.  

Anos mais tarde, a capa passa a conter algum personagem famoso, que será 

retratado no interior da revista, como na edição nº 360, de dezembro de 1962. É Brigitte 

Bardot quem está na capa com o pequeno texto “B. B, A mal amada – Ser a única 

ocupante de um apartamento em Paris e, assim ter tempo para sofrer uma solidão que a 

transforma, aos 28 anos, numa mulher sem amor é o novo drama de Brigitte”. E ainda 

vem com a página da matéria indicada, que no caso é a página 32. 

 Até a fonte do nome da revista se torna mais séria, agora acompanhado também 

de chamadas principais e sua indicação de página no interior da revista. O número de 

páginas também diminui, assim como as seções. Mas o papel do leitor parece seguir 

determinante. Existem receitas, conselhos de moda e matérias claramente direcionadas a 

um público leitor, como nessa edição mostrada, que contém essa matéria: “O dilema do 

Natal: dar ou não o que o filho pede”. 

  

5. Considerações finais 

 

 As capas analisadas nesse trabalho apontam diferentes fases da revista Alterosa e 

como o leitor aparece em cada uma delas. A revista passou por muitas fases: na primeira 

ela conquistou um público, fazendo com que ele se visse refletido inclusive nas capas da 

revista; na segunda ela conquistou esses leitores, se tornou amiga e se fez presente em 

seu lar e na terceira, quando o público já era fiel, ela adotou linhas mais gerais, mas 

ainda com conteúdo para o leitor amigo.  
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 Entende-se então que as mudanças acabaram por reforçar o laço existente entre 

revista e leitor. Mudam as marcas da revista, mas o leitor continua o mesmo. As 

revistas, assim como a mídia em geral, acaba se tornando muito presente na vida das 

pessoas e tem muita influência sobre elas. 

A mídia passa a ser vista como instância constitutiva das 

práticas sociais, tanto como espaço de realização dos interesses 

mercantis, vale dizer, como espaço modelar de estilos de vida 

baseados nas dinâmicas do consumo, como de recomposição da 

memória cultural. (RONSINI, 2008, p. 16). 
 

 As mudanças por que passam os produtos editoriais são resultado das 

necessidades do leitor, assim como por outros produtos da concorrência. A mídia ocupa 

um lugar de formação de elos. Ela ocupa um lugar de formação de sentidos, de 

estabelecimento de formas interativas, de criação e de partilhamento (ANTUNES; VAZ, 

2006). 

 Ela não se esgota por si só, não é apenas um aparato tecnológico nem somente 

um suporte, mas traz dentro de si a sociedade e os locutores, entre eles o público, os 

concorrentes e o contexto. Por isso, quando estamos dispostos em sociedade, nós 

compartilhamos o sentido. Daí o discurso de algumas revistas ser totalmente 

direcionado. É a presença do leitor dentro do texto. 
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