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 RESUMO 

O trabalho, consiste em estudar a o imaginário dos padrões de beleza contemporâneos a partir 

da modelo Kate Moss, em matérias publicadas no Caderno Donna da Zero Hora. Em sentido 

amplo, reflete sobre o papel da mídia na sociedade contemporânea e no cotidiano das mulheres 

através das representações das modelos e seus corpos magros. Os diversos veículos tendem a 

reiterar imagens de corpo perfeito e saudável, pele jovem, roupas bonitas e na moda. No caso 

da modelo Kate Moss, a pesquisa exploratória evidenciou uma apologia à magreza em 

reportagens jornalísticas e, também, nos editoriais publicitários em diversos veículos. Entre os 

objetivos, a pesquisa pretende estudar a trajetória das representações da mulher na mídia, no 

intuito de compreender a cobertura jornalística e as repercussões publicadas pelo Caderno 

Donna, antes e depois do flagra de consumo drogas, em 2005. Assim, será possível verificar 

Kate Moss ao imaginário do padrão ideal de beleza contemporâneo. 

 

 

Palavras-chave: Jornalismo, moda, representação, imaginário, padrões de beleza, Kate Moss. 

 

ABSTRACT  

 

The work is to study the (re) configuration of the imagination of contemporary standards of 

beauty from the model Kate Moss, in articles published in Notes from Donna Zero Hour. In a 

broad sense, reflects on the role of media in contemporary society and the daily lives of 

women through the representations of models and their lean bodies. The various vehicles tend 

to repeat images of the perfect body and healthy, youthful skin, beautiful clothes and trendy. 

In the case of model Kate Moss, exploratory research revealed an apology for thinness in 

newspaper reports and also in editorial advertisements in several vehicles. Among the 

objectives, the research aims to study the trajectory of representations of women in the media, 

in order to understand the coverage and impact Notebook published by Donna before and after 

the busted drug consumption in 2005. So, you can see how they associate (or not) Kate Moss 

to the imaginary ideal standard of beauty for women (ideal). 

 

Key words: Journalism, Fashion, representation, imagination,  beauty standards, Kate Moss. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O papel da mídia na sociedade contemporânea e no cotidiano das mulheres 

acompanhou os movimentos socioeconômicos, históricos e culturais, sendo interferido e 

interferindo nas representações de personagens, artistas e figuras emblemáticas de mulheres, 

nas quais na maioria das vezes se enaltecia o corpo. Ao verificar desde a adolescência, os 

diversos veículos – das revistas femininas e de comportamento, jornais a programas de TV de 

canais abertos e fechado – tendem a reiterar imagens de corpo perfeito e saudável, pele jovem, 

roupas bonitas e “na moda”, constatamos também um interesse e uma curiosidade em torno da 

discussão das formas de representação das mulheres na cobertura jornalística, e as 

reconfigurações do imaginário coletivo em torno do que é ser bela nos dias de hoje.  

Tendo em vista que, há mais de duas décadas, é evidente que existem alguns tipos que 

se sobressaem entre os artistas e/ou celebridades (e até entre os anônimos), constituindo perfis 

e referências para os demais, interessa estudar questões acerca de alguns desses estilos e perfis, 

como o das  top models e suas silhuetas magras, que encantam as mulheres e as tornam objeto 

de estudo. A modelo Kate Moss é um dos expoentes neste contexto, não só pela consagração, 

pela carreira trilhada, como também pela repercussão de seu nome na mídia.  

Por isso, a questão da presente pesquisa é: “Quais as formas de representação da 

modelo Kate Moss, em matérias publicadas no Caderno Donna considerando o imaginário do 

padrão de beleza contemporâneo? A partir daí, o foco deste trabalho consiste em investigar a 

(re)configuração do imaginário dos padrões de beleza contemporâneos a partir da modelo Kate 

Moss, em matérias publicadas no Caderno Donna do jornal Zero Hora1, no sentido de refletir 

sobre mulher, beleza e diferenças, na atualidade.  

                                                      
1 Fundado em 4 de maio de 1964, o Jornal Zero Hora é um dos maiores jornais de circulação diária do Brasil. 

Editado em Porto Alegre (RS), é mantido pelo Grupo RBS. 

Comentado [H2]: Sugiro rever seu início de resumo, pois este 
enquadramento aqui difere daquele que você prenuncia lá. 
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Interessa-nos identificar e estudar as aparições (e repercussões) da top nas edições do 

suplemento. O objetivo geral, portanto, é estudar a cobertura jornalística e as representações da 

modelo Kate Moss no caderno dominical antes e depois do flagra de consumo de drogas. 

Especificamente, procuramos verificar as representações da modelo Kate Moss nas matérias 

do Caderno Donna no período supracitado; identificar os traços que configuram a modelo 

como um ícone de moda e beleza e, por fim, refletir sobre o papel da mídia na sociedade 

contemporânea e no cotidiano feminino. 

Kate Moss é inglesa, considerada a segunda modelo mais bem paga do mundo, e 

começou a fazer sucesso em meados dos anos 1990. Mesmo tendo sido flagrada consumindo 

drogas ilícitas no ano de 2005, manteve a presença midiática regular após o deslize. Foi ao 

longo da cobertura jornalística dessa fase da carreira, ainda enquanto adolescente, que comecei 

a me interessar pelo tema e, também, pela leitura do Caderno Donna, no qual a modelo era 

citada como aquela que “ditava moda” (seja de cabelo, maquiagem ou roupas). 

A importância da pesquisa se justifica por contribuir, em sentido amplo, para o campo da 

comunicação, a partir do momento em que busca compreender como certos elementos da 

cultura da juventude e da magreza operam sistematicamente, “sensacionalizando” certos 

padrões de beleza. 

Vale dizer que organizamos o trabalho da seguinte forma, após contextualizá-lo na 

Introdução. O primeiro e o segundo capítulos procuram dar conta de conceitos-chave da 

pesquisa, como representações e imaginário coletivo. Em seguida, apresentamos a trajetória 

dos conceitos de beleza na sociedade para compreender suas representações geracionais, até 

chegar no perfil da top-model Kate Moss, nosso foco.  

No capítulo quatro, tratamos do jornalismo nas revistas semanais de variedades dos 

jornais diários e, também, descrevemos um histórico do próprio Caderno Donna, da Zero 

Hora. O passo posterior foi explicar as etapas e delimitações da pesquisa, em Procedimentos 

Metodológicos, nosso capítulo cinco. Antes das reflexões finais, apresentamos os resultados de 

análise do corpus, observando as representações da modelo na cobertura jornalística, que nos 

permitiu compreender, por fim, o imaginário coletivo da beleza feminina.  
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2 ENTENDENDO A REPRESENTAÇÃO 

 

É por meio de representações que podemos compreender o mundo.Segundo Hall 

(1997),  é através do uso que fazemos das coisas, o que dizemos, pensamos e sentimos – como 

representamos – que damos significado às coisas. "Ou seja, em parte damos significado aos 

objetos, pessoas e eventos através da estrutura de interpretação que trazemos. E, em parte, 

damos significado através da forma como as  utilizamos, ou as integramos em nossas práticas 

do cotidiano". 

Hall (1997, p. 08) contempla três teorias que abordam a representação, que são: 

reflexiva, ou seja, a linguagem funciona como espelho que reflete o verdadeiro significado que 

já existe no mundo; a intencional, na qual o falante impõe o significado através da linguagem; 

e, construcionista, a linguagem é tomada como um produto social onde os significados são 

construídos através dos sistemas de representação2. 

Partimos dessa terceira visão, diretamente atrelada à “virada cultural” nas ciências 

sociais e humanas, que se  relaciona à abordagem socioconstrucionista, onde a representação é 

concebida com importância para a própria constituição das coisas. Muito além de existirem em 

si mesmos, os objetos, pessoas e eventos só adquirem significado mediante uma representação 

mental que lhes atribui um determinado sentido sociocultural. Esse é um processo, portanto, 

não somente no plano do pensamento, mas como reitera Hall (1997), atua sobre a regulação 

das relações e sobre a própria prática social. 

Conforme o autor, convivem na representação dois tipos de processos: o primeiro, liga 

os sistemas de correlação a um conjunto de representações mentais que possuímos; e o 

segundo, relacionado à linguagem que possibilita a existência de um mapa conceitual 

partilhado, através do qual possamos representar ou intercambiar significados ou conceitos. O 

                                                      
2 A representação é também o processo social de dar sentido a todos os sistemas de significação (representação) 

disponíveis: fala, escrita, imprensa, pintura, desenho, fotografia, sistemas de telecomunicação, cinema, televisão 

etc e, portanto, é “marca ou traço visível, exterior”, conforme Tomaz Silva (2000, p. 90). Tais sistemas de 

representação são traduzidos em dimensões espaciais e temporais, expressos através de textos, imagens, 

expressões orais, diálogos, objetos etc, conforme Hall (1997). 
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significado, portanto, não está no objeto, nem na pessoa, nem na coisa, nem mesmo na palavra. 

Somos nós que estabelecemos o significado de forma tão determinada que, em seguida, ele 

vem parecer natural ou inevitável. 

Nesta perspectiva, importa compreender que os sistemas de representação, através das 

linguagens, ou seja, fotografias, os textos, imagens, cenários, (re)configuram imaginários 

sociais. As representações, nessas dinâmicas trabalham como organizadores das imagens e 

ideias que temos sobre o mundo, como por exemplo, sobre os padrões de beleza. Vale dizer 

que a sociedade contemporânea guarda e circula um imaginário coletivo sobre este tema. 

Antes disso, é necessário estudar este conceito.  

 

 

2.1 ENTRE AS REPRESENTAÇÕES E O IMAGINÁRIO COLETIVO  

 

Segundo Michel Maffesoli (2001, p. 74), o imaginário é uma construção mental sobre o 

mundo e seus temas, normalmente opõe ao conceito ao real, ao verdadeiro; "seria uma ficção, 

algo sem consistência ou realidade, algo diferente da realidade econômica, política ou social, 

que seria, digamos, palpável, tangível". 

O imaginário, além de elementos culturais, passíveis de descrição, "tem algo de 

imponderável. É o estado de espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo 

simplesmente racional, sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de 

imponderável, um certo mistério de criação ou da transfiguração. [...] uma atmosfera", 

segundo o autor (MAFFESOLI, 2001, p. 75). Significa que o imaginário coletivo se sustenta 

em torno de narrativas, representações e, também uma aura em torno das concepções do 

mundo. 

Nesse raciocínio, o imaginário de Paris faz Paris, por exemplo, ser o que é, pois gera 

uma forma particular de pensar a arquitetura, os jardins públicos, a decoração das casas, a 

arrumação dos restaurantes, etc."O imaginário de Paris faz Paris ser o que é. Isso é uma 

construção histórica, mas também o resultado de uma atmosfera, e por isso mesmo, uma aura 

que continua a produzir novas imagens"(MAFFESOLI, 2001, p.76), do mesmo modo como o 

imaginário a respeito da beleza, das roupas e do corpo ideal de Kate Moss faz ser o que é, há 

mais de 20 anos.  
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Aqui é importante destacar que não são as imagens que produzem um imaginário 

coletivo acerca dos objetos, coisas e pessoas, mas o contrário. É a existência de um imaginário 

que determina a existência do conjuntos de imagens. "A imagem não é suporte, mas resultado. 

Refiro-me a todo tipo de imagens: cinematográficas, pictóricas, esculturais, tecnológicas e por 

aí afora” (MAFFESOLI, 2001, p.76).  

Portanto o imaginário coletivo da beleza feminina gera um conjunto de imagens e 

representações de mulheres na imprensa. Sobre este tópico tratamos a seguir. 
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3 AS REPRESENTAÇÕES DA MULHER E O CONCEITO DE BELEZA FEMININO 

 

Ainda no século XIX, a temática da beleza maldita – “beleza do mal”, segundo 

Baudelaire (apud Lipovetsky, 1987) – que semeia a ruína entre os homens, está em voga. Da 

tradição literária à artes, uma galleria de obras ilustrava “uma bela dama impiedosa que reúne 

todos os vícios e todas as volúpias” (LIPOVETSKY, 2000, p. 171). As representações da 

mulher ainda circundavam o imaginário tradicional da sedução feminina aos malefícios de 

Eva, seguindo as oposições de dois grandes estereótipos clássicos: a pureza e a luxúria, o anjo 

e o demônio, a beleza virginal e a beleza destruídora. 

Esta ideia associou por vários séculos os atrativos naturais da mulher à ruína e à 

perdição. Ou seja, a beleza feminina como sendo perigosa para os homens e, também, a elas 

próprias. A beleza fatal era enigmática, sinônimo de abismo e de caos; a beleza eufórica é 

comandada por um espírito de programa e de desempenho estético.  

O pesquisador Lipovetsky esclarece, na obra “A Terceira Mulher” (2000), que essa visão 

dicotômica só perdeu seu caráter central a partir do Segundo terço do século XX. É quando 

começa a época da mulher-fatal, quando o cinema vem a consagrar um perfil de mulher “que 

reconcilia aparência erótica e generosidade de sentimentos, sex-appeal e alma pura” (2000, p. 

172), deixando para trás a oposição entre a ingênua e a “devoradora de homens”.  

Sobretudo, é a estética sexy das pin-ups, criada por desenhistas e fotógrafos a partir das 

décadas de 1940 e 1950, que ilustra o fim do imaginário da beleza maléfica. O reino das 

chamadas pin-up’s colocava em cenas estrelas exuberantes, de forma explosiva, entre elas, 

Marilyn Monroe e Sophia Loren. As pin-ups são provocantes, mas não perversas; excitantes, 

mas não devoradoras. “Esbelta, saudável, sorridente, a pin-up nao tem mais nada de diabólico, 

parece-se mais com uma boneca sexual brincalhona do que com uma fêmea louva-a-deus, que 

devora o macho”, segundo Lipovetsky (2000, p. 173). Essa mistura de sensualidade e 

inocência, de erotismo e alegria, a “sex goddess hollywoodiana” criou o arquétipo clássico da 

pós-mulher fatal.  

É, portanto, a partir da segunda metade do século XX que as imagens do feminino 

passam a valorizar um sexy moderno, lúdico e despreocupado, de mulheres jovens de pernas 

afiladas, de silhueta esbelta e maleável, e ar ingênuo e provocante, conforme o autor. Nesse 
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período, passa a haver uma promoção do valor da beleza: a beleza tinha que ser notada e 

superior aos homens públicos. 

O desenvolvimento da sociedade também evidencia que com a multiplicação de imagens 

as solicitaçoes estéticas exige a das mesmas a ascensão ao mercado de trabalho e/ou o seu 

desejo a outros postos, responsabilidades e conquistas antes reservados exclusivamente aos 

homens (os diplomas de nível superior, por exemplo) para firmar-se a uma identidade social. 

“Da mesma maneira que as sociedades modernas se apresentam como uma imensa 

acumulação de mercadorias, caracterizam-se, em outro plano, pela profusao das representações 

da beleza feminina” (LIPOVETSKY, 2000, p.154). 

Por sua vez, quanto menos a beleza significava um poder diabólico que ameaçava os 

homens, mais ela aterrorizava as mulheres. O desaparecimento das imagens femininas ligadas 

ao mal “foi acompanhado pela proliferação de modelos prescritivos, de imagens-força que 

convidam ao aperfeiçoamento permanente das qualidades estéticas...da irresistível insatisfação 

das mulheres com sua aparência”, elucida Lipovetsky (2000, p.183). 

 

 
Não temos mais imagens da mulher esfinge, temos as figuras radiosas das 

estrelas top-models; não temos mais advertências contra os perigos da beleza, 

temos incitações sistemáticas a aperfeiçoá-la. A beleza feminina já não chama 

para o abismo, mas para o sucesso e o bem estar, o equilíbrio e o êxito 

(LIPOVETSKY, 2000, p.175). 

 

Assim, as mulheres passaram a ser notadas mais pela sua competência, e menos por sua 

aparência, passou-se a diferenciar a sedução do trabalho profissional. Dali em diante, na era 

pós-moderna, portanto, o imaginário coletivo da beleza não é mais que uma promessa de 

felicidade. Para o autor, está claro que essa nova condição da beleza não pode ser desligada do 

processo de secularização moderno, da emancipação das representações do feminino em 

relação à tradição cristã que a assimilava à raiz do mal, da passagem da cultura do sexo pecado 

para a do sexo prazer. Significa dizer que as imagens contemporâneas do feminino traduzem 

mais o progresso do imaginário igualitário do que a perpetuação de uma cultura misógina 

(LIPOVETSKY, 2000, p. 176), cujos encantos estão associados à celebridade, à felicidade, à 

fortuna.  
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É nessa perspectiva que as figuras da estrela e da manequim ilustram por excelência essa 

transformação. Já desde os anos 1910, o cinema dava origem ao maior arquétipo da beleza 

moderna: a estrela. Não havia estrela que não fosse objeto de adoração e admiração. Nos anos 

1930, foram as figuras vampirescas, as vamps. Era como se a estrela que fosse bela, tivesse de 

ser “boa”, como cuidar dos filhos, ser caridosa e lutar por causas nobres. Neste caso, a estrela 

se oferece como ideal, como modelo de vida para as massas e, conforme explicam os 

especialistas, já não chamam para o abismo, pois pertencem ao Olimpo sublime (MORIN, 

1969; LIPOVETSKY, 2000). 

O que separa a estrela do manequim são que essas figuras ideais do feminino tem em 

comum o fato de sua beleza ser fruto de um trabalho de metamorfose, o talento e a aparência. 

Para ser mais exato LIPOVETSKY (2000, p.181) explica que as mulheres manequins, da 

mesma maneira que as estrelas de tela, não são irreais nem fictícias, mas recompostas e 

surreais. 

Com a imprensa feminina, a difusão social dos modelos estéticos mudou de escala e, 

pouco a pouco, as representaçoes e as mensagens ligadas ao seus perfis deixaram de ser signos 

raros e invadiram a vida cotidiana das mulheres de todas as condiçoes. Vale ressaltar que é 

pelo meio de imagens e representações da mídia que conseguimos tirar uma base do que 

realmente faz sentido para os padrões de beleza.  

 

Ao longo do século XX, a imprensa feminina, a publicidade, o cinema, a 

fotografia de moda propagaram pela primeira vez as normas e as imagens 

ideais do feminino na escala de grande número. Com as estrelas, as manequins 

e as imagens pin-up, os modelos superlativos da feminidade saem do reino da 

raridade e invadem a vida cotidiana (LIPOVETSKY, 2000, p.128 e 129). 

 

Nos últimos anos, pois, os produtos de embelezamento deixaram de ser só um privilégio 

de classe. A democratização da beleza foi proporcionada pela difusão dos cuidados estéticos 

em todas as camadas sociais, cujo interesse em parecer jovem é um traço histórico da 

sociedade. 

 

Sem dúvida, a  preocupação feminina de parecer mais jovem não  tem nada de 

fenômeno recente.(...) por muito tempo, os cuidados proporcionados à 

aparência foram dominados pela obsessão com o rosto, por uma lógica 

Comentado [H3]: Revisão (redundância) 
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decorativa...(...) o corpo e  sua conservação é que mobilizam cada vez mais as 

paixoes e a energia estética feminina (LIPOVETSKY 2000, p.130). 

 

 

Nas últimas décadas, com mais ênfase, o que se compra e se vende é a imagem da beleza 

(não mais o corpo da mulher). Logo, o poder da beleza feminina tornou-se a conquista de uma 

admiração pelas massas, pela celebrização e pelo luxo, graças a uma atividade profissional 

reconhecida socialmente. É então que, paralelamente ao cinema, o universo da moda e da 

comunicação (fotografia, jornalismo e publicidade) criaram outro grande arquétipo da beleza: 

a manequim, figura que também mantém a inacessibilidade.  

 

Encarnando uma beleza para-a-moda e não uma beleza para-o-desejo-

masculino, a manequim com sua linha “cabide” é um espetáculo destinado a 

seduzir prioritariamente as mulheres como consumidoras e leitoras de revistas. 

São elas e não mais os homens que, em nossas sociedades, constituem o 

público mais atento às figuras emblemáticas da sedução feminina. […] 

estrutura-se uma beleza que se apresem o objeto menos a ser conquistado pelos 

homens do que ser admirado pelas mulheres (LIPOVETSKY, 2000, p. 179) 

  

 

A manequim cria uma beleza moda, uma feminida reduzida ao externo, às aparências, à 

estética, ao que o autor denomina de “prazer narcísico de ser bela, saber disso e dar-se a ver”. 

Vale ressaltar que, mesmo que as primeiras manequins tenham aparecido com a alta-costura na 

segunda metade do século XIX, permaneceram desvalorizadas durante quase um século, até a 

Segunda Grande Guerra Mundial, quando começaram a se tornar um modelo de vida para as 

moças. Algumas delas chegaram  ao estrelato, tendo reconhecimento social e da imprensa, 

chegando até a ser chamadas somente pelo primeiro nome: “Bettina, Praline, Lucky” 

(LIPOVETSKY, 2000, p.180).  

A alta costura, a imprensa feminina, os concursos de beleza e a generalização do 

consumo cosmético feminino foram elementos responsáveis por reforçar o futuro do belo sexo. 

Ao ser passarela para as mulheres, a história da moda interferiu no imaginário padrão de 

beleza e vice-versa.  

 

Mas a moda não foi somente um palco de apreciação do espetáculo dos 

outros; desencadeou, ao mesmo tempo, um investimento de si, uma auto-

Comentado [H4]: ?? 
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observação estética sem nenhum precedente. A moda tem ligação com o 

prazer de ver, mas também com o prazer de ser visto, de exibir-se ao olhar do 

outro. Se a moda evidentemente, não cria de alto a baixo o narcisismo, o 

reproduz de maneira notável, faz dele uma estrutura constitutiva e permanente 

dos mundanos, encorajando-os a ocupar-se mais de sua representação-

apresentação, a procurar a elegância, a graça, a originalidade (LIPOVETSKY, 

1987 p.39).  

 

É quando se dá um processo midiatização dessas imagens femininas que a celebrização 

das top-models vai ter seu boom, a partir dos anos 1990: incontáveis entrevistas na imprensa, 

biografias honradas, presenças em estúdios de TV. É nesta época, inclusive, que a modelo 

Kate Moss é descoberta, por Sarah Doukas, em 1988 num aeroporto em Nova York. 

Esse contexto traduz uma cultura que valoriza com fervor cada vez maior a beleza e a 

juventude do corpo, conforme explica o pesquisador. Uma imagem jovem e esbelta passou a 

ser cada vez mais valorizada, imaginário reiterado no sucesso das top-models – aparência 

física e fetichismo contemporâneo – cujo corpo jovem, firme, sem adiposidades passou a se 

aproximar do ideal estético do corpo feminino, cada vez mais exigente.  

A revista Elle chegou a produzir uma edição chamada Elle Top-Model, a profissão 

tornou-se reconhecida e valorizada, e modelos como Linda Evangelista chegaram a declarar 

que não levantavam por menos de 10 mil dólares. São evidências da consagração desse 

universo de trabalho, cuja notoriedade se aproximava já a dos políticos. O ideal estético da 

beleza, da magreza e da fotogenia, portanto, validam a profissão como fonte de rendimentos 

consideráveis. 

O desenvolvimento da sociedade, das mulheres, o crescimento da indústria da moda e 

da beleza, portanto, mudaram a estética conservadora do passado, e deram lugar a formas de 

beleza variadas, mas, sobretudo, fazendo preponderar a estética da magreza em contexto 

recente. Segundo o especialista em moda,  Kohele Yohannan, algumas modelos se tornaram 

ícones de suas gerações pela postura, jeito de vestir e imagem marcantes.  

 

Acho que as modelos se tornaram as musas de toda uma geração. E 

um exemplo perfeito são as coleções grunge de 1992, quando a moda 

das ruas ganha espaço, como aconteceu nos anos 1960. Kate Moss fez 
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pelos anos 1990, o que Twiggy fez pelos anos 60,  que foi estimular a 

beleza e mostrar o rosto daquela revolução (YOHANNAN, 20113). 

 

 

Revistas femininas, de moda e comportamento, tanto nas suas versões online quanto 

impressas, passaram a enfatizar a cultura do consumo e da comunicação de massa e tais 

normas estéticas do corpo, com modelos cada vez mais magras, publicação de guias de 

magreza e seções exaltando os méritos da alimentação equilibrada, receitas leves, exercícios de 

manutenção e de modelagem do corpo etc. “A superexposição midiática das imagens ideais 

leva a uma multiplicação dos conselhos e dos produtos de beleza..(...) Quanto mais os sujeitos 

são obrigados à norma homogênea do corpo magro e jovem, mais os sujeitos são obrigados a 

informar-se das novidades” (LIPOVETSKY, 2000, p.144 e 145). 

O imaginário da magreza se tornou um mercado de massa, com o crescimento da 

indústria e da oferta de produtos para regimes antipeso e antienvelhecimento: dietéticos, lights, 

hipocalóricos e cosméticos. O novo contexto levou a uma espécie de cobrança desse perfil das 

mulheres e, mais que tudo, contribuindo para aumentar a insatisfação feminina com relação a 

seu corpo. “Que mulher, em nossos dias, não sonha ser magra? Mesmo as que não apresentam 

nenhum excesso de peso por vezes desejam emagrecer”, ressalta o autor (2000, p. 132). 

Obviamente, esse padrão chegou a alavancar fatos e polêmicas a respeito das modelos magras 

demais e dos hábitos e práticas que estas faziam (e fazem) para chegar a esses corpos.  

Alguns aspectos devem ser considerados nesse processo: paralelamente ao papel da 

imprensa feminina como um agente eficaz de propagação dos cânones estéticos (neste caso, 

uma imposição dos valores ocidentais), a mídia voltada para as mulheres também foi e é 

responsável pela valorização da individualidade e da autonomia ao dar-lhe legitimidade social. 

Nas palavras de Lipovetsky (2000, p. 166): “de um lado, a mídia feminina condena as 

mulheres a se verem como objetos decorativos; do outro, difunde uma cultura que favorece a 

responsabilização individual pelo corpo e pelo princípio de autoconstrução de si”.  

Ademais, embora, de um lado, há a ideia de que as imagens de mulheres sublimes 

difundidas pela imprensa em geral têm a capacidade de gerar dúvidas estéticas e de complexar 

mulheres em relação a seu corpo; porém, de outro lado, é preciso considerar que esses  

                                                      
3 YOHANNAN, Kohele. Kate Moss: A Criação de um Ícone. Documentário na íntegra. Disponível em: 
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veículos não têm o caráter todo-poderoso que se lhes atribui com frequência. Isso porque a 

mídia “menos produz o desejo feminino de beleza do que o exprime e intensifica” comenta 

Lipovetsky (2000, p. 167). Sem falar que, “nada confirma a idéia que a autoconfiança das 

mulheres diminuiu (id. IBID, 2000, p. 133). Além disso, este perfil da magreza extrema, 

mesmo que consagrado e aspirado pelas mulheres, na última década, em especial, encontrou 

seus limites e passou a dividir espaço com as mulheres mais reais e normais e um retorno das 

formas femininas. 

De qualquer forma, vale ressaltar que o padrão de beleza homogêneo ficou em torno da 

beleza-magreza, no qual as modelos esbeltas, longilíneas, magras ao extremo, bem vestidas e, 

sobretudo, de sucesso são os expoentes e, as referências midiatizadas. Muitas destas 

profissionais que avançaram em termos de autonomia individual, igualdade e carreira (são top-

models, como as brasileiras Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Carol Trentini) estão no 

nível de celebridades hollywoodianas como formadoras de opinião. É o caso da consagrada 

Kate Moss, um dos ícones desde os anos 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
http://globotv.globo.com/gnt/gntdoc/v/kate-moss-a-criacao-de-um-icone-integra/1423858/ Acesso em: 07 de maio de 2013.  

http://globotv.globo.com/gnt/gntdoc/v/kate-moss-a-criacao-de-um-icone-integra/1423858/
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3.1 KATE MOSS, UM ÍCONE 

 

Kate Moss é uma modelo britânica, nascida na Grã- Bretanha, no dia 16 de janeiro de 

1974, e seu nome de batismo é Dama Katherine Ann Moss . Ela foi descoberta aos 14 anos por 

Sarah Doukas, em 1988, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em  Nova Iorque, 

depois de uma viagem às Bahamas. Sua carreira de modelo começou quando Corinne Day 

tirou fotos suas em preto e branco para a revista britânica “The Face” quando tinha 15 anos, e 

as fotos foram intituladas como “O Terceiro Verão de Amor”.  

Pode-se afirmar que a carreira como top-model decolou em 1990, quando foi 

contratada pelo estilista John Galliano. Em seguida, em 1993, alcançou sucesso internacional 

ao fazer uma campanha de perfume para a Calvin Klein, onde foi mostrada como uma garota 

magra, pálida e nua.  Foi quando foi comparada  às  supermodelos da época, que eram Cindy 

Crawford, Claudia Schiffer e Naomi Campbel, por serem altas e terem um corpo mais 

curvilíneo. Porém Kate Moss tinha apenas 1,67 centimetros de altura e uma aparência 

esquálida e extremamente magra. 

Houve ma mudança na beleza. A beleza clássica e conservadora consagrada no 

passado, deu lugar a formas de beleza variadas e alternativas.  

 Por ser um pouco mais baixa e magra que as super models do início dos anos 1990, 

ganhou destaque no mundo da moda e foi a partir daí, tornou-se uma referência para gerações 

de jovens e mulheres – um ícone de beleza, moda e atitude.  

Sua estrutura magra foi criticada por promover a anorexia, situação que não melhorou 

quando ela afirmou, em 2009, ao site Women’s Wear Daily4 que seu lema era “nada é tão 

gostoso quanto a sensação de magreza”. Sua associação com o perfil de sex symbol vinculado 

ao imaginário do que a imprensa consagrou como “heroína chique” também foi polêmica. Este 

conceito parte da onda de representação jornalística e publicitária de usar modelos magras em 

poses lânguidas, aparentemente drogadas. 

Segundo Yohannan (2011), Kate Moss é diferente das outras modelos porque, além da 

sua aparência física, sempre apresentou estilo próprio e despojado.  
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Ela não é nenhum pouco discreta, sua vida pessoal está sempre 

estampada nos tablóides. Ela sempre teve um visual independente. É 

inegável que ela vira notícia de moda sendo ela mesma. Ela tem estilo 

e talento para misturar alta costura com lojas populares, alta moda com 

moda popular. Ela representa o luxo e o punk, a elegância e o rock. Ela 

representa tudo (YOHANNAN, 2011). 

 

 

O foco da moda dos anos 90 foi a desconstrução e a cultura pop veio dominada pelo 

movimento “cool britannia”. Kate incorporava esta marca como ninguém. O visual das ruas 

vinha acompanhado pelas músicas de bandas de rock alternativo como Nirvana, Oasis e Blur. 

Nesta perspectiva, vale ressaltar que ela é considerada a musa do “underground”, o estilo 

grunge substitui o luxo dos anos 1980, com seu jeito descuidado, anti-comercial, 

interdisciplinar.  

O êxito profissional foi tanto que até 2011 Kate já havia estampado 30 vezes as capas 

da revista VOGUE britânica. Ela ultrapassou gerações trabalhando e se adaptando às modas, 

modismos e estéticas. Nenhuma modelo, como ela, representou um rosto de moda em 

constante evolução, de um ano para outro. Ela representou a pin-up do ao grunge no início dos 

anos 90.  

Em 1999, desfilou, inclusive na São Paulo Fashion Week, no Brasil, para a marca 

Ellus. Em setembro de 2002 nasceu sua primeira filha (e até 2013 a única), Lila Grace Moss, 

fruto do seu relacionamento com Jefferson Hack, editor da revista “Dazed & Confused”, 

focada em moda, arte, cinema e música. Lila  já nasceu, como a mãe, sendo assunto de 

interesse público e aparecendo com regularidade na imprensa. No plano pessoal, já virou 

notícia por ter namorado o famoso ator Johnny Depp, o roqueiro Peter Doherty e também 

músico, Jamie Hince, com quem é casada desde 2011. 

Assim, além do sucesso profissional e de ser elogiada por chegar aos 40 anos bela e 

atuante na profissão (Kate completou 39 anos no ano de 2013), foi comparada com outras 

celebridades por seus escândalos e maus comportamentos. Entre os escândalos, um dos 

principais foi em setembro de 2005, quando o tablóide “Daily Mirror” publicou fotos dela em 

que aparecia consumindo cocaína. Porém, Moss nunca foi acusada de crimes com drogas, 

                                                                                                                                                                       
4 Disponível em: http://www.wwd.com/  Acesso em 20 de maio de 2013.  

http://www.wwd.com/
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sendo, mas foi encaminhada para tratamento. Nesta perspectiva, a modelo foi acusada de 

“glamourizar” o consumo de drogas, segundo o site glamurama. 

Após esse episódio, perdeu contratos com marcas de renome para as quais trabalhava, 

entre elas, H&M, Burberry e Chanel, mas voltou a trabalhar, inclusive em desfiles, como da 

Louis Vitton 2011. Doze meses depois do escândalo a modelo deu a volta por cima e estava 

novamente trabalhando com Burberry e Chanel. Dados publicados na imprensa declaram que 

seus rendimentos teriam, inclusive, duplicado após o incidente, de 2 para 4 milhões de libras. 

Em 2012 foi lançado um livro onde vários autores a homenageiam - em homenagem a 

modelo, intitulado "Kate, the Kate Moss Book", onde estão estampadas as principais imagens 

de campanhas e editoriais feitos pela modelo e onde é detalhada a evolução da sua carreira, 

desde os primeiros trabalhos até se tornar um dos principais nomes da moda. As fotos foram 

escolhidas pela própria modelo, com a ajuda de seu ex-marido, Jefferson Hack. 
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4. AS REVISTAS SEMANAIS E O JORNALISMO  

 

4.1 CONCEITO: ENTRE A CULTURA, AS VARIEDADES E AS "FUTILIDADES" 

 

O jornalismo cultural contempla o jornalismo de variedades, produção diversificada de 

notícias que apareceram no século XIX na imprensa brasileira, mas foi durante o século XX 

que esses conteúdos conquistam maior espaço, quando os jornais começaram a criar 

suplementos com periodicidade regular, inspirados nos folhetins. Marques de Melo (2009, 

p.23-24) elucida que o jornalismo cultural brasileiro é uma categoria que emergiu nos anos 

1980, como sucessora do jornalismo de variedades, para responder a uma demanda de novos 

leitores. Neste processo, engloba temas como música, cinema teatro, histórias em quadrinhos, 

televisão e outras formas de entretenimento ligado às artes, além de tendências culturais e 

relações de seus temas com a filosofia e a semiótica, por exemplo.  

Segundo Piza, há diferenças cruciais entre o jornalismo diário e os cadernos de finais 

de semana que contemplam o jornalismo cultural. O autor pontua que [...] “Qualquer pesquisa 

de leitura mostra que o jornal de fim de semana é lido com maior vagar, por razões óbvias, e 

que no dia-a-dia a tendência é ser mais enxuto e informativo. O incômodo é a diferença de tom 

e abordagem entre os dois tipos de caderno” (PIZA, 2003, p. 53), como cadernos de cultura e 

até o suplemento dominical.  

Para Piza (2003, p. 57), o papel do jornalismo cultural “nunca foi apenas o de  anunciar 

e comentar as obras lançadas nas sete artes, mas também refletir (sobre) o  comportamento, os 

novos hábitos sociais, os contatos com a realidade político-econômica da qual a cultura é parte 

ao mesmo tempo integrante e autônoma”. O autor faz referência aos novos hábitos sociais e 

apresenta uma concepção que vem ganhando espaço: “Não raro os eventos de moda e 

gastronomia, mais e mais caros e freqüentes, têm ganhado as capas das seções culturais da 

grande imprensa, porque seu apelo para boa parte dos leitores – dada a certa leveza inerente ao 
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temas, em geral transformada em frivolidade – facilita as coisas para editores e diretores” 

(PIZA, 2003, p. 57). 

 Nessa perspectiva, assuntos tidos como amenos dão conta do jornalismo cultura, que 

contempla o que Erbolato (1981) denomina de jornalismo de variedades, dividindo-o em 18 

tipos de assuntos para tratar. Segundo este autor, a especialidade compõe diversificadas 

editoriais: 

 

como crítica no cinema, crítica literária, e crítica de televisão e de 

rádio-e de outros temas que supostamente não encontrariam lugar nas 

editorias clássicas dos jornais, como turismo, assuntos agrícolas, 

assuntos femininos, suplementos infantis, automobilismo, efemérides 

e rememorações, curiosidades, tempo, horóscopos, filatelia, 

numismática, orientações para o lazer, cinofilia, profissões e 

atividades e histórias em quadrinhos (ERBOLATO, 1981, p. 93-112). 

 

Estes temas, considerados leves, curiosos e também controversos,  modificaram a 

essência do jornalismo cultural. Além de dar conta de assuntos "sem destino", a justificativa da 

imprensa estaria na tentativa de abranger diversos segmentos da audiência. Por isso, tal 

segmento é atrelado à “noção de futilidades – ou seja, de que a cultura estava ou poderia estar 

associada a certas levezas ou curiosidades da vida privada” que despertavam “interesse 

público” (GADINI, 2003, p. 54). 

Logo, Gadini (2007), corrobora o fato de que “o espaço das ‘variedades’ nos cadernos 

culturais dos diários brasileiros” é formado por  modalidades de ‘entretenimento’ e atividades 

afins, como numerologia, tarô, búzios, o anjo do dia, além de piadas, jogos e outras 

modalidades de diversão ou lazer”. Nessa perspectiva, as coberturas dos suplementos passaram 

a abordar entretenimento, o que inclui de horóscopo a assuntos de moda, beleza e celebridades 

etc.  

Refletindo sobre as transformações ocorridas no jornalismo cultural brasileiro durante 

o final do século XX, Januário (2005, p. 192) afirma que “prenunciando os novos tempos, os 

críticos eram agora jornalistas e especialistas, que privilegiaram em seus textos o mundo 

fashion de eventos e personalidades artística”. Para além do texto, com a passagem dos anos e 

a valorização das imagens e ilustrações, que se ajustam aos conteúdos e, portanto, “com a 

incorporação da linguagem fotográfica, a imprensa de variedades firma-se como gênero” 

(FARIA CRUZ, 2000, p.112). 



 27 

 

 

 

4.2 MODA, BELEZA E VARIEDADES NOS SEGUNDOS CADERNOS   

 

 O dispositivo midiático revista é aquele que cobre funções culturais complexas, pois 

tendem a explicar a forte ligação entre e o veículo e a variedade de assuntos. “Até por causa da 

sua periodicidade – que varia entre semanal, quinzenal e mensal, elas (as revistas) cobrem 

funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. Entretêm, trazem 

análise, reflexão, concentração e experiência de leitura (SCALZO 2004, p.13).  

Além disso, enquanto as editorias diárias divulgam apenas o quê esta à disposição ao 

jornalismo cultural o informam opções de lazer, as revistas semanais preenchem vazios 

deixados pela rádio, televisão e outros jornais.  

As revistas mesclam entretenimento, educação, serviço e interpretação dos 

acontecimentos. Possuem “menos informação no sentido clássico (as ‘notícias quentes’) e 

mais informação pessoal (aquela que vai ajudar o leitor em seu cotidiano, em sua vida 

prática)”, conforme argumenta Scalzo (2004, p.19-28).  

No que tange à moda e à beleza, publicam editoriais de moda e outras pequenas 

notícias sobre esses mercados.  

 

De modo geral, a ênfase da maioria das revistas especializadas ou 

femininas (bem como do suplemento feminino dominical dos jornais – 

denominados “Revista”) está nos editoriais de moda (produção de 

ensaios fotográficos), que exploram principalmente imagens, 

restringindo o texto às legendas, ao título e à abertura. Muitas dessas 

publicações também apresentam matérias de “certo” e “errado"e/ou 

outras indicando fórmulas de combinação de roupas e do vestir-se 

bem/adequadamente(...)(HINERASKY, 2006 p.10). 

 

 

Vale ressaltar que, enquanto o jornal ocupa o espaço público, do cidadão, e o jornalista 

que escreve em jornal fala sempre com uma platéia heterogênea, muitas vezes sem rosto, nas 

revistas entra-se “no espaço privado, na intimidade, na casa dos leitores” (SCALZO 2004, p. 

14).  Por sua vez, as revistas semanais, denominadas igualmente de Segundos Cadernos, que 
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são os suplementos inseridos em edições de jornais diários, seria o espaço onde se pratica o  

jornalismo de variedades e, por conseguinte, mais leve e próximo do leitor. 

Os Segundos Cadernos se diferenciam dos suplementos de final de semana que se 

ocupam dos olhares críticos a respeito dos sistemas culturais, os “Cadernos de Cultura”, e 

abordam, normalmente de segunda a sábado, temas ligados à musica, moda, cultura, artes, 

programação, coluna social, horóscopo etc.  

Mesmo sem perder totalmente seu apelo feminino, ao poucos o Caderno Donna ZH 

buscou uma visão abrangente e pode ser considerado um caderno para a família. Isto se 

justifica, pois sua abordagem cada vez mais visa incluir o público adolescente e também o 

masculino. Para Hinerasky (2006) a moda deixou de ser apenas um assunto de variedade ou 

comportamento e beleza e já é uma editoria. Os periódicos de todo o país, incuindo os de 

circulação nacional, etadual, regional, alguns locais como Folha de São Paulo e Zero Hora, por 

exemplo, fazem a cobertura cotidiana dos assuntos ligados ao setor disso, têm nas editorias de 

beleza e moda um de seus propulsores de venda, principalmente nos finais de semana, nos 

suplementos femininos nos quais apresentam a produção de um editorial de moda, 

normalmente com mais de três páginas e fotos coloridas. As pautas também são recorrentes 

por ocasião dos eventos de moda. (HINERASKY, p.12). 

 

 

4. 3 O CADERNO DONNA  

 

Lançado em 09 de maio de 1993, o Caderno Donna surge como complemento  

dominical do segundo caderno do Jornal Zero Hora. Na época, havia a Revista ZH, também  

do Segundo Caderno, porém com a visão editorial era voltada a aspectos culturais e de  

comportamento. Seu objetivo sempre foi voltado para o público feminino, mas com os anos 

ele conseguiu abordar temas que toda a familia pudesse ler.  

O Caderno Donna surgiu para preencher um espaço que a Revista ZH não conseguia 

até então atingir. Isto se justifica, pois sua abordagem cada vez mais visa incluir o público 

adolescente e também o masculino. Partindo desta visão editorial o Caderno Donna ZH se 

matêm sobre um tripé caracterizado pelos itens: comportamento, beleza e moda. 

 

Comentado [H5]: Esquisito assim. Muito. 

Comentado [H6]: Você já usou este trecho antes ali acima. 
Cuide. 
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Segundo Arnoldo (2008) o caderno Donna ZH pode ser considerado um suplemento 

voltado ao público feminino. No entanto, suas pautas de moda também são feitas pensando em 

um público consumidor de moda que está crescendo e cada vez mais preocupado em saber o 

que vestir. 

 

Além do público feminino, a moda no Caderno Donna ZH volta seu 

olhar para o público que esta cada vez mais seguimentado. Dentro do 

público masculino, feminino, infantil e juvenil existem vários estilos a 

serem trabalhados. Ou seja, o jornalismo de moda do Caderno Donna 

ZH em sua editoria trabalha as tendências que surgem a cada estação 

em função destes segmentos. Tendo em vista que o caderno circula 

dentro de um jornal, existe o cuidado dos jornalistas de moda ao tratar 

assuntos de tendência de forma específica. No Caderno Donna ZH, as 

pautas de moda não lançam tendências. (ARNOLDO, 2008, p.68) 

 

 

Ao longo dos anos, especificamente  em 2000, surgia a necessidade de uma inovação. 

Ocorre a fusão dos dois segmentos existentes, a Revista ZH e o Caderno Donna. Eles 

mantiveram o nome anterior e o caráter do caderno, mas criaram um formato maior.  

 

Neste novo formato Donna ZH passou a abordar os assuntos que 

anteriormente eram compreendidos de forma separada pelo caderno e 

pela revista. Sua tendência feminina passou a ser desvinculada sem 

deixar de ser trabalhada. O Donna passou a ter matérias especiais de 

literatura e cinema, seguindo a nova linha editorial passou a ter 

temáticas de pautas culturais, que antes cabiam à revista. Com o estilo 

de entretenimento, passou a atingir seu público leitor com matérias de 

estilo de vida, com um novo olhar sobre o comportamento social. 

(ARNOLDO, 2008 p. 67). 

 

Para Arnoldo (2008) o caderno Donna era divido em sua categoria de suplemento da 

seguinte forma: matéria de capa, colunistas, editorial de moda, beleza e auto-retrato. Conforme 

as edições dominicais da Zero Hora, variavam de 20 a 24 páginas. Pertence ao segundo 

caderno do jornal, que é a editoria de variedades. Cada editoria do jornal possui cadernos, e os 

cadernos tem as suas equipes. A equipe do Donna atualmente é formada pela jornalista 

Mariana Kalil, editora do caderno. O Caderno conta também com a colaboração de outros 

jornalistas que fazem parte do Segundo Caderno e conforme a matéria escrevem para o 

Caderno Donna ZH . (ARNOLDO 2008, pg 67). 
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O Caderno Donna trouxe também um uma visão mais específica sobre o universo 

feminino. Lançado em um domingo de dia das mães (a primeira edição foi uma homenagem a 

elas/mães), destacava em sua capa uma modelo grávida com a barriga à mostra, com a 

manchete “Ser mãe”. A capa colorida apresentava em sua lateral as demais temáticas 

abordadas na edição de lançamento. A moda aparecia no Donna em duas páginas da editoria 

de Estilo. “A moda que valoriza a nova silhueta” ganhou a página central do caderno. Para as 

grávidas a matéria segue  com uma lista de lojas e preços de roupas. Celia Ribeiro através de 

sua coluna, também com a temática do dia das mães, completou com suas dicas de etiqueta. 

Importante ressaltar que o foco central do caderno, sempre foi voltado para as mulheres. 

 

 

Percebe-se que a Revista ZH apresentava capa colorida e era composta 

pelas seguintes editorias distribuídas em 16 páginas: Coluna Social 

com fotos e texto em preto e branco assinada por “Gasparotto”. 

“Retrato” apresentava um breve perfil e uma foto em destaque 

ocupando praticamente toda página, “Paulo Francis” e suas críticas 

passavam a ser incorporadas à Revista ZH nesta edição e contava com 

duas páginas. Havia também um espaço destinado à “Entrevista” 

enquanto três páginas eram dedicadas à “Reportagem” com uma 

matéria especial de capa sobre as gravações de um filme na Ilha de 

Páscoa, assinada pelo enviado especial Eduardo Bueno. “Um Disco” 

falava de estilos musicais e principais lançamentos, já “Fotografia” 

destacava as exposições. A coluna de Moacyr Scliar falava sobre 

mães, “Roteiro“ abrangia as áreas de cinema, música, teatro, visuais 

(exposições) e anúncios de shows. Para a Revista ZH também escrevia 

o colunista Luis Fernando Veríssimo. (ARNOLDO, 2008 p.65) 

 

 

Hoje ainda a  editora é Mariana Kalil, colunistas como Verissimo, Fabricio Carpinejar, 

Claudia Tajes, na página de estilo, Mauren Motta, a equipe é contratada para produzir os 

editorias. 

 

A revista semanal, alcança suas 30 páginas atualmente e as datas temáticas como, dia 

das mães, mês das noivas, dia dos namorados, dia dos pais, dias das crianças, são consideradas 

pautas fixas do “caderno. Também são importantes as estações do ano, no qual sempre tem 
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alguma ocasião em que eles fazem edições de moda, ou cobrem SPFW, para estampar suas 

páginas e rechear com as novas tendências de cada estação. 

A Revista Donna, antes Caderno Donna começou a ser chamado de Revista semanal 

em 2012, suplemento de domingo do principal jornal gaúcho começou intitulado CADERNO 

DONNA. ZH . Já passou por várias transformações gráficas e editoriais ao longo das décadas, 

mas foi em maio de 2012 que começaram as mudanças, quando o caderno ficou chamado de 

revista semanal, no ano em que completava 30 anos das edições. 

As publicações trouxe capa couchê e novos conteúdos exclusivos. Os leitores 

encontraram encartada na Zero Hora dominical uma evolução do Donna - suplemento que 

estreou no jornal em maio de 1993 com o objetivo de ser muito mais do que um caderno 

feminino. Mesmo contemplando assuntos tradicionalmente tratados pelas revistas femininas, 

como moda, beleza, comportamento, e ainda música além de entrevistas e crônicas.  

A mudança mais evidente - e literalmente palpável - da nova fase foi a capa, que 

passou  a ser impressa em papel couchê, dando ao suplemento um aspecto ainda mais 

sofisticado e duradouro: Donna deixa de ser um caderno para se tornar uma revista semanal. 

As páginas internas também ganham um papel diferenciado, ideal para destacar o design 

gráfico. 

- “Com o papel de maior qualidade, todo o conteúdo do Donna, sobretudo ilustrações, 

fotografia e publicidade, será muito valorizado aos olhos dos leitores” - diz o diretor-geral de 

Jornais RS do Grupo RBS, Marcelo Rech. 

Entre as características dos leitores da revista têm entre 20 e 49 anos.(Fonte: Estudos 

Marplan EGM) . 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para dar conta dos propósitos da pesquisa qualitativa, primeiramente, procuramos 

estudar os pilares teóricos que a sustentam, como imaginário, representações e jornalismo de 

variedades. Então, realizamos uma pesquisa bibliográfica, partindo dos conceitos-chave para a 

trajetória das representações da mulher na comunicação. Após o referencial teórico, seguimos 

para a pesquisa exploratória no sentido de coletar as matérias e reportagens em que a modelo 

Kate Moss aparece ou é citada nos suplementos dominicais Donna, de Zero Hora, no período 

de 2008 e 2009. 

O levantamento também procurou verificar, numa primeira etapa, as edições cujas 

reportagens abordavam preponderantemente a temática moda e beleza e, destas, selecionamos 

aquelas que mencionavam a modelo Kate Moss e/ou tratavam do padrão de beleza magro, 

como o da top. Igualmente, tomamos o ano de 2005, por ser o ano em que a modelo foi 

flagrada tendo envolvimento com drogas ilícitas, além de incluir no corpus uma matéria do 

ano de 2012. 

A partir daí, procuramos verificar os modos das menções e imagens da modelo e do 

seu trabalho e as formas como repercurtem na cobertura jornalística da edição local, durante e 

após o citado escândalo. Nesta perspectiva, a delimitação consistiu na identificação das notas, 

matérias e reportagens que citam a modelo diretamente, publicam fotos suas, sem 

desconsiderar matérias que eventualmente tratavam e/ou discutiam os padrões de beleza 

contemporâneos.  

No período supracitado, a temática da beleza magra e, sobretudo, as notícias sobre a 

modelo aparecem em sete edições do Donna, sendo sete delas em 2008 e 2009, quando ela não 

estava envolvida em algum escândalo. O número pode ser tido como expressivo considerando 

a  possibilidade de assuntos para um caderno estadual, e também se levarmos em conta a oferta 

de modelos. 

Assim, o corpus de análise contempla, no total, nove publicações, apresentadas a 

seguir, conforme tabela descritiva feita para detalhar aspectos das notícias, tais como: título, 
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data, página, seção ou editoria, autor e tematica (além de especificar a figura a qual se refere) e 

facilitar a análise. 

 

DATA TÍTULO PÁGINA EDITORIA/ 

SEÇÃO 

AUTOR Temática  

[Organização] 

 

02 de 

outubro 

2005 

“A moda não 

perdoa” 

p. 03 GENTE Camila 

Saccomori 

MODA – reportagem  

[Figura 1] 

 

 

Ressaltamos que a análise descritiva das representações da modelo (nestas matérias do 

caderno Donna) foi feita com base nos estudos teórico-históricos, a partir de duas categorias 

que contribuem para sinalizar as suas relações em torno do imaginário dos padrões de beleza 

recentes: temática e linguagem. Na primeira, buscamos observar a abordagem e o conteúdo 

centrais de cada matéria no sentido de desvelar o que elas indicam sobre o imaginário da 

beleza feminina e suas transformações ao longo dos anos. Já no que se refere à linguagem, 

procuramos no deter em duas perspectivas, na linguagem escrita (títulos, texto, legendas, 

fotos-legenda) e na linguagem estética da revista dominical, ou seja, nas fotografias, ilustração 

e diagramação.  

Logo, focamo-nos nos sistemas de representação disponíveis no material publicado, 

que são a marca ou o traço visível/externo (textos e imagens, sobretudo), procurando consagrar 

o processo social de dar sentido aos mesmos, a partir dos códigos culturais compartilhados. 

Neste caso, a idéia foi compreender a representação e o imaginário femininos, desde a ótica 

dos conceitos de beleza e sua trajetória já estudados. 
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6. ESTUDANDO A MODELO KATE MOSS NO CADERNO DONNA 

 

As pautas relativas à moda, beleza, celebridades e estilo aparecem com regularidade no 

jornal Zero Hora, em particular na revista Donna, porque é evidente que se trata de um dos 

pilares do perfil editorial e dos interesses dos leitores/as. Em função disto ou a partir de fatos 

noticiosos (algum fato envolvendo eventos de moda, o mundo das modelos etc), o jornal 

publica matérias ou notas que tratam de saúde e moda, normalmente de interesses femininos. 

Das nove publicações do período analisado, quanto à temática, três matérias tratavam 

sobre beleza (“Ser esquálida é a moda entre as celebridades”, “Natural a seco”, “Agyness nas 

alturas”), cinco sobre moda (“A moda não perdoa”, “Garota propaganda”, “A campanha de 

Tufi”, “IT GIRLS Garotas- Referência” e “Anos 90”), e uma sobre showbiz (“Beth Ditto, 

Íntima de Kate Moss”). Destas, oito abordaram ou citaram exclusivamente Kate Moss em 

algum momento. A tabela abaixo foi elaborada no sentido de facilitar a visualização de alguns 

dados-chave da análise. 

 

DATA TÍTULO PÁGI

NA 

EDITORIA/ 

SEÇÃO 

AUTOR Temática  

[Organização] 

 

02 de 

outubro 

2005 

“A moda não perdoa” p. 03 GENTE Camila 

Saccomori 

MODA – reportagem 

– duas colunas  

[Figura 1] 

 

24 de 

agosto 

2008 

“Garota propaganda” p. 17 COLUNA 

Xico 

Gonçalves 

 MODA – fotolegenda   

[Figura 2] 

19 de 

outubro 

2008 

= “Todas querem ser 

Olívia Palito” – capa 

  

= “Ser esquálida é a 

moda entre as 

celebridades” – p. 

05-06  

 

“O peso do sucesso” 

– p. 07  

p.05 a 

07 

CAPA Melissa 

Hoffmann 

BELEZA – capa  

[Figura 3] 

 

reportagem – 3 

páginas  
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22 de 

novembro 

2008 

“Natural a seco” p. 15 BELEZA Paola 

Deodoro 

BELEZA – notícia –

duas colunas 

(cabelo: corte em 

seco) 

30 de 

novembro 

2008 

“Agyness nas 

alturas” 

 

p.03 Coluna  

POR AÍ 

Mariana 

Kalil 

BELEZA – nota com 

foto 

[Figura 4] 

 

15 de 

março 

2009 

“A campanha de 

Tufi” 

 

“Ao estilo da 

estrela” 

 

p. 12 e 

13 

MODA Paola 

Deodoro 

MODA 

[Figura 5] 

[Figura 5.1] 

 

12 de 

julho 

2009 

“Beth Ditto, Íntima 

de Kate Moss” 

p. 03 Coluna  

POR AÍ 

Mariana 

Kalil 

CELEBRIDADES 

(showbiz) – nota com 

foto 

[Figura 6] 

 

 

06 de 

setembro 

2009 

= “IT GIRLS 

Garotas- Referência” 

 

= “Todas querem 

imitar” 

 

 

p. 07 CAPA Paola 

Deodoro 

BELEZA 

[Figura 7] 

[Figura 7.1] 

 

25 de 

novembro 

2012 

Anos 90 p. 08 ESTILO  Mauren 

Motta 

MODA 

 

 

 

Apenas no ano do escândalo com drogas (2005), a reportagem de duas colunas e duas 

fotos de Kate Moss da editoria Gente, discutiu sobre o suposto massacre que a mídia (a partir 

do jornal britânico “Daily Mirror”) fez com a imagem da modelo após as exibição de imagens 

suas por ocasião do uso de drogas. O vocabulário categórico utilizada pela repórter Camila 

Saccomori destacam que a midiatização do fato comprometeu até mesmo a carreira 

consagrada, justificando o título: “A moda não perdoa”. Isto é, o mercado não aceitaria 

deslizes, escândalos, nem uma postura que não se vincule ao imaginário contemporâneo 
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idealizado do padrão de beleza magro, mas também saudável defendido por Lipovetsky 

(2000).  

Neste caso, o texto jornalístico ressalta que nem o pedido de perdão da modelo teriam 

sido suficientes para evitar a crise profissional:  

 

“De nada adiantou pedir desculpas. Aos 31 anos, a top Kate Moss 

assiste a um massacre de sua imagem na mídia. O declínio da sua bem 

sucedida carreira começou apos a publicação de fotos em que ela 

aparece consumindo cocaína. [...] O escândalo compremeteu o futuro 

de Kate. Em uma semana, ela foi despensada dos contratos da grife 

britânica Burberry, da gigante sueca H&M e da Maison francesa 

Chanel [...]” (SACCOMORI, p.03) 

 

 

Importante enfatizar que o perfil da modelo, “símbolo da geração anos 90” – como 

também confirma a legenda da foto central da própria notícia de Donna ZH –, sempre foi 

contraditório e ambivalente nos meandros entre a magreza e a saúde; a beleza e os hábitos 

saudáveis; a atitude despojada e a transgressão; o estilo cool e o desleixo. Essa imagem 

provem da sua atitude, mas também das representações que as grifes e editoriais de moda 

fizeram disso, constituindo um imaginário de ícone de beleza em torno da modelo, como se 

houvesse uma elegância em torno da autonomia, da atitude, da ousadia, da transgressão. É o 

que confirma o trecho: “A relação entre drogas e moda não é de hoje. Nos anos 90, uma Kate 

magérrima e com olheiras era o rosto da síndrome conhecida como heroína-chic”. Nesse 

contexto, confirmamos que sua atitude e personalidade (e a representação disso na mídia) a 

consagraram como ícone na área da moda e beleza.  

 

 

Comentado [H7]: Defendido ou constatado?  
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Figura1 – “A moda não perdoa” (2005) 

 

 Cerca de um ano após o episódio, sua carreira começa a se reerguer e, ao longo dos 

anos voltou a acumular significativas campanhas, sendo oito numa mesma temporada (2007), 

com produções do tipo “desolada-elegante” que inspiraram coleções pelo mundo (chegou a 

tornar-se estilista, assinando mini-coleções para a TOP SHOP, por exemplo) e, sobretudo, 

geraram repercussão na imprensa de moda e beleza.  

Nesse processo, em 2008, destacam-se quatro aparições da modelo no caderno Donna 

ZH: “Garota propaganda”, “Ser esquálida é a moda entre as celebridades”5, “Natural a seco” 

e “Agyness nas alturas”. De algum modo, o retorno das discussões sobre padrão de beleza 

em suplementos de variedades, mesmo depois da imagem de Kate já ter sido mal-

repercutida na imprensa (e, sobretudo, a citando como referência), são as evidências 

                                                      
5 “Ser esquálida é a moda entre as celebridades – Para as famosas, ideal de beleza é Olivia Palito” – Matéria 

publicada no ZH online no dia 20 de outubro de 2008, às 10h09min – Disponível em:  

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/10/ser-esqualida-e-a-moda-entre-as-celebridades-2253328.html - 

Acesso em 31 de maio de 2013.  

http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/10/ser-esqualida-e-a-moda-entre-as-celebridades-2253328.html
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concretas de que a a febre da beleza longilínea e da juventude e o mercado do corpo, 

explicados por Lipovetsky (1987; 2000), demarcam o imaginário e as representações em 

torno do universo feminino.  

A primeira aparição, no dia 24 de agosto, é uma fotolegenda na então coluna do estilista 

gaúcho Xico Gonçalves, em que, além do pequeno texto, a imagem publicitária da modelo é 

usada para ilustrar e contextualizar a projeção da figura da top como formadora de opinião no 

mercado da moda. Significa que ter a modelo associada à uma marca é positivo 

comercialmente: “O apelo comercial de Kate Moss influenciou a escolha de Donna Karan 

para ter a top de garota propaganda” (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – “Garota-propaganda” Donna Karan (2008) 
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No dia 19 de outubro, a matéria “Ser esquálida é a moda entre as celebridades”, 

inclusive, com a manchete e ilustração na capa do suplemento (“Todas querem ser Olivia 

Palito”), inclusive, contempla as páginas 5, 6 e 7. Discutindo o culto recente da magreza-

juventude, a reportagem aborda as transformações no perfil estético desejado por mulheres na 

vida real nos dias de hoje, até mesmo atrizes nacionais reconhecidas:  

 

"Na idade média, as pessoas gordas eram consideradas belas e 

prósperas porque podiam comer - e muito. Atualmente, a magreza 

tornou-se sinônimo de beleza, luxo e saúde, já que, quem tem 

condições, pode contratar profissionais para entrar em forma, vestir-se 

bem e alimentar-se com comida natural." 

 

 

Fundamental que a matéria registra que a origem dessa padrão está no universo das 

passarelas e modelos que acabaram por consagrar o culto à magreza. 

 

Basta ligar a TV para constatar. Algumas celebridades estão tão 

magras que a conclusão é uma só: não basta emagrecer, tem que secar. 

Trata-se de uma tendência que teve seu início nas passarelas 

internacionais. Top models sempre foram magras, mas nos últimos 

tempos andavam exagerando na dose. Tanto que o primeiro alerta 

sobre a controversa silhueta esquálida soou na Pasarela Cibeles, na 

Espanha, há cerca de dois anos. Temendo os malefícios que o exemplo 

das modelos pudesse trazer para a saúde de mulheres na vida real, a 

direção da semana de moda espanhola adotou um rígido controle de 

peso e medidas que exclui do casting manequins com Índice de Massa 

Corporal (IMC) abaixo de 18. 

  

O texto e as legendas enaltecem os principais ícones de beleza magros e as 

transformações geracionais, identificando-os ao longo das décadas – de Audrey Hepburn, na 

década de 50 e Twiggy, nos anos 60, à “silhueta reta de Kate Moss idealizada pelas mulheres 

hoje” – chegando nas estrelas do showbiz, como Madonna, é que confirmamos a tese de 

Lipovetsky (2000) de que além de um corpo magro, ele precisa aparentar ser saudável e, neste 

caso, definido:  

 

Atrizes e cantoras resolveram secar. Madonna foi uma das primeiras a 

dar o exemplo. Aos 50 anos, deixou os 54 quilos no passado. Hoje, 

pesa 49. Jennifer Aniston baixou de 62 quilos para os mesmos 49. 

Comentado [H8]: Referecie de alguma maneira. É importante 
aqui, mesmo que mude apenas a página. 
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[…]Apesar de o emagrecimento ser o desejo primordial da maioria das 

mulheres que correm atrás das “benfeitorias” de Marcello em sua 

academia, no Rio de Janeiro, ele assegura que o padrão de beleza vive 

uma época de transformações. 

– As garotas querem emagrecer e aumentar a massa muscular. A busca 

é por um corpo igual ao da Madonna, magro e hipertrofiado. Ela é um 

fenômeno de mudança de comportamento – analisa. 
 

 

A alusão à Olívia Palito, nome em português da personagem do desenho animado 

Popeye, tem relação com sua aparência física no filme: tão magra quanto um palito. Segundo a 

reporter Melissa Hoffman, “Olívia ganhou o nome que virou sinônimo de pessoa magra nos 

anos 1930 (antes disso chamou-se Serafina) […], mas já tinha intenção declarada de brincar 

com a finura da personagem”. Vale dizer que, em inglês, a personagem é conhecida como 

Olive Oyl (um trocadilho com Azeite de oliva) e o nome não vincula-se tanto ao perfil 

estético, até mesmo porque, no início da década de 1920, quando foi desenhada, era mais 

encorpada e só foi afinando à medida que a tira se desenvolvia. Trata-se, pois, de mais uma 

evidência do padrão predominante de beleza. 

Interessante ressaltar que, a partir de alguns poucos depoimentos, a reportagem 

generaliza  a questão do padrão de beleza contemporâneo almejado, como se todas as mulheres 

quisessem ter um corpo magro, como o próprio texto de abertura informa: “O padrão de 

beleza esquálido ultrapassa as passarelas e atinge as estrelas da televisão brasileira”. 

Segundo Lipovetsky (2000, p. 130), esse cenário aspiracional de “todas as mulheres” está 

ligado à proliferação das imagens das modelos, ao mercado do corpo e à era democrática da 

beleza, quando, a partir do século XX, “pela primeira vez, os produtos e práticas de 

embelezamento deixaram de ser privilégio de classe”, ocupando lugar evidente e 

preponderante na mídia.  
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CAPA Donna ZH,2008 . 

 

 
Figura 3.Kate Moss,2008. 
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No dia 22 de novembro de 2008, na editoria de beleza do suplemento, foi publicada a 

notícia de duas colunas sobre corte de cabelos, de título “Natural a seco”. Nesta, havia uma 

foto de destaque da modelo (na parte superior da página), com legenda que a colocava como 

referência no procedimento: “O verão combina com os cabelos desalinhados à moda Kate 

Moss”. Mais que isso, explicita a figura emblemática da modelo na indústria, como 

responsável por influenciar o consumo, formar opinião, grosso modo, “ditar moda”. Trata-se 

de um imaginário coletivo em torno da modelo, projetado ao longo das décadas que associam 

a imagem da modelo à beleza, à juventude e à magreza idealizadas, como já destacamos. Ou 

seja: parecer-se com Kate Moss é estar na moda”. Particularmente nesta nota, a foto e a 

legenda associam a imagem da modelo ao verão.  

Isto pode ser relacionado ao argumento de Lipovetsky (2000, p. 144), que afirma que a 

superexposição midiática de imagens ideais/idealizadas levou à proliferação dos conselhos e 

dos produtos de beleza que acabam não somente por submeter as pessoas à norma 

“homogênea” do perfil magro e jovem, mas também as obrigam a informar-se. Ora, no que 

tange  à nota “Natural a seco”, as mulheres deveriam adotar os cabelos da musa, o corte a 

seco. 
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Em 30 de novembro de 2008, a nota “Agyness nas alturas”, da coluna POR AÍ”, 

apresenta a modelo Agyness Deyn como sucessora de Kate Moss tanto no estilo quanto por 

seguir os passos da ícone. O tom direto e coloquial do texto são explícitos: “Se tem alguém que 

dita tendência em Londres, esse alguém é Agyness Deyn. Considerada a sucessora de Kate 

Moss em matéria de estilo, a inglesinha compareceu assim na festa da Vogue em Nova York”.  

Vale ressaltar que a nota, que aborda o tipo de sapato de salto (“nas alturas”), na 

verdade, compara as duas modelos célebres pelo fato de terem carreiras semelhantes: Agyness 

parece seguir os passos da conterrânea por já ter sido citada como uma das novas da “era de 

supermodelos” pela Vogue 2007 e trabalhou com a marca Burberry, assim como Kate.  

 

 
Figura 4 – “Agyness nas alturas” –  

Kate Moss é citada como exemplo de estilo (2008) 
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Em 2009, a primeira aparição da modelo no caderno Donna está ligada a sua 

contratação para a campanha Inverno 2009 da grife Forum. Houve uma reportagem de duas 

páginas de título “A campanha de Tufi”, com três colunas e e trechos de uma entrevista com o 

proprietário/diretor criativo, o estilista brasileiro Tufi Duek e outras três colunas com uma 

entrevista direta (pergunta-resposta) com a modelo britânica, que foi inserida na matéria por 

meio de um entretítulo: “Ao estilo da estrela”. Este, sobreposto a uma foto de destaque (a 

maior das duas publicadas da modelo) indica a importância dada à modelo no contexto da 

pauta.  

Evidenciamos, portanto, que a coleção da marca Forum conquistou valor-notícia pela 

notoriedade da personagem em função de sua contratação. Aspectos do sucesso e da 

consagração são confirmados não apenas nos argumentos do diretor Duek, como imaginário 

coletivo em torno do mundo na moda e da beleza.  

 A proposta de contratá-la, segundo a reportagem, fez parte de uma estratégia para 

manter os números de vendas nos mesmos patamares que estavam” e promover a coleção a 

partir da imagem “absurdamente linda e sensual”, nas palavras de Duek, publicadas na 

reportagem. Outro trecho confirma o que se vem pontuando, a partir da figura de Kate: de que 

a representação da beleza jovem-e-magra é fórmula de sucesso.“[…] é como gritar ao mundo 

que suas estratégias todas funcionariam. […] é tiro certo para vender o produto”. 
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Figura 5-A campanha de Tufi Duek 

 

 

 
Figura 5.1 (2009) 
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Apesar de ser considerada como “magricela e sardenta” e, além de tudo, ter uma 

imagem controversa pela já utilização midiatizada de drogas, mantém-se como referencial de 

beleza por sua marca de autenticidade e estilo, como já destacamos.  

Em 12 de julho de 2009, Kate é citada em uma nota com o título “À moda Beth Ditto”, 

sugerindo sua intimidade com a cantora, que também inventa moda e teria acabado de lançar 

uma linha especial de fast-fashion para uma marca. “Famosíssima por seus figurinos e por 

uma filosofia nem aí para a balança”, o trecho da nota faz uma espécie de alusão satírica ao 

tamanho e ao peso de Beth Dito, inversos ao da top Kate Moss: “possui uma silhueta 

diretamente proporcional com a amizade da inglesa. Ou seja, enorme”. 

 

 
Figura 6 – À moda Beth Ditto (2009) 
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Ainda em 2009, o caderno Donna ZH publica a matéria de capa com a chamada “IT 

GIRLS: Garotas-referência”. Uma frase de abertura, na capa, que vem ilustrada com a foto de 

três gaúchas, também destaca: “Conheça o modo de vestir e pensar das gaúchas que são 

apontadas como exemplos de estilo”.  

São três paginas (06 a 08) de reportagem sobre as referências estaduais de estilo, com o 

título, “Todas querem imitar”, na qual Kate Moss é citada pela repórter Paola Deodoro logo no 

segundo parágrafo, após a definição da expressão “it-girls” explicada no início:  

 

It girls são como musas. Com personalidade e modos de vida 

marcantes, as ‘meninas do momento’ se tornaram importantes 

referências de estilo no mundo. São apostas das principais grifes e 

exemplo para quem gosta de seguir o que é novo, o que é fresco, o que 

é atual. Uma das mulheres que tem o nome mais ligado a este termo é 

a modelo inglesa Kate Moss. Aos 36 anos, ela segue como uma das 

principais opções das grandes campanhas publicitárias pelo poder de 

influência que desenvolveu ao longo da (nem tão exemplar) carreira. 

 

 

Aqui, provavelmente a jornalista tenha se referido ao seu escândalo de 2005, entre 

outros pequenos incidentes da modelo. Mesmo com o “parênteses” sugerindo os deslizes, a 

matéria a destaca como o principal nome de referência. Há, inclusive, um box de título 

“Meninas poderosas”, em que Kate Moss também aparece entre as três principais inspirações 

do mundo (Kate Moss, Sienna Miller e Nicole Richie, segundo Zero Hora).  

Além da frase inicial do box explicitar a função de referências de estilo e opinião que 

eles exercem (“Copiadas, desejadas, imitadas. Tudo o que elas usam entra imediatamente 

para a lista de desejos das mulheres do mundo inteiro”), o texto de inferência, abaixo de sua 

foto, destaca sua supremacia: 

 

“KATE MOSS - Ela é a mais top das it girls. Tudo o que veste vira prioridade 

das mulheres. Foi a responsável por ampliar o gosto pela calça skinny, pela 

franja reta, pelo estilo boyish e pelas botas de cano longuíssimo, chamadas 

Cuissardes6” 

 

 

                                                      
6 Cuissardes são botas extremamente longas. O nome é oriundo da expressao francesa “cuisse”, que quer dizer 

coxa. Disponível em http://www.costanzapascolato.com.br/blogcp/?p=2583 Acesso em 28 de maio de 2013.  

http://www.costanzapascolato.com.br/blogcp/?p=2583
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Uma fotolegenda explica ainda que “O termo ‘it girl’ foi usado pela primeira vez pelo 

romancista Elinor Glyn para descrever a atriz Clara Bow, quando ela surgiu em 1927 no 

filme mudo ‘It’”. Clara foi a pioneira por possuir o jeito diferente, o algo mais, o especial.  

 

Kate Moss continua sendo referência de estilo mundial mesmo com o passar dos anos, 

do surgimento de novas modelos e de diferentes propostas de moda. Além de ser mencionada 

quando é vista e fotografada pela imprensa, ou citada quando algo lhe acontece, como o seu 

casamento, em 2011, em alguns momentos ela também cumpre o papel de reiterar a cultura da 

magreza e da juventude em editoriais e/ou produções de estilo. É caso da edição do dia 25 de 

novembro de 2012, da editoria Estilo, que traz uma matéria sobre a releitura da moda dos anos 

90, em que a top aparece estampada em uma camiseta. Além de ela ser símbolo da geração 

90’, a linguagem estética e a frase indicam que Moss caracteriza o estilo da época grunge: “A 

camiseta com estampa da modelo ícone dos anos 90 – Kate Moss caracteriza o estilo da 

época”. 
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Figura 7- CAPA IT GIRLS (2009) 
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Figura 7.1 – BOX – Meninas Superpoderosas 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve o objetivo principal de analisar as aparições da modelo Kate 

Moss dos períodos de 2008 e 2009, e de outras edições em que ela aparece no caderno Donna 

da Zero Hora. Primeiro foi feito um breve estudo sobre imaginário e representação, que teve 

como objetivo compreender as bases teóricas da pesquisa e sobre os padrões de beleza pelo 

caderno, em cima da modelo e como é construído seu imaginário sobre as pessoas. 

Desde a década de 90, Kate Moss estampa capas de revistas famosas e a mais de 24 

anos ela modela, sendo  um ícone de beleza para a indústria da moda. O que a fez crescer 

profissionalmente,  foi ser diferente e autêntica com seu estilo de vida único e despojado, 

tendo seu corpo idealizado por muitas mulheres. A modelo foi rotulada como Heroin chic, por 

sua aparência que não parecia nada saudável aos olhos críticos.  

Mas Kate Moss nunca ligou para o que falariam da sua imagem, e isto rendeu muitos 

escândalos , sendo um deles que fez com que a top perdesse contratos milionários, por ter sido 

clicada consumindo cocaína , e estampando a capa da Dailly Mirror em agosto de 2005 com o 

título “Cocaine Kate”. 

Kate é ícone de moda e beleza, para as campanhas e faz disto ser a segunda modelo 

mais bem paga do mundo, apenas ficando para tras da Gaúcha , Ubermodel Gisele Bundshen. 

Toda representação e imaginário da modelo, fizeram com que ela conquistasse 

contratos milionários e que a fizesse se tornar única, as demais modelos, e ao olhos de muitas 

leitoras de moda, ou simlesmente da Revista semanal Donna. 

A dificuldade que encontrei foi em coletar os materiais e recupera- los , já que a idéia 

deste trabalho seria te-lo feito em 2010. Alguns jornais que haviam sido guardados já estavam 

recortados, o que fez com que minha análise se aprofundasse ainda mais, pois tive que buscar 

muitas outras edições e resgatar as páginas e os  anos das matérias, tanto impressas, como as 

que haviam on line, no clicrbs. Como me preocupo, e leio muitas colunas sobre moda e beleza, 

ficou mais fácil de colocar no papel como eu gostaria de desenvolver este projeto. 

Muitas mulheres se preocupam com os padrões impostos pela mídia, tudo é uma 

novidade, a moda é imposta para ser copiada, admirada e eu cresci vendo isto, e tendo um belo 
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exemplo dentro de minha casa, onde sempre foi “sagrado” nos finais de semana abrir a Zero 

Hora dominical, e separar os cadernos para  pegar o caderno Donna . 

Então pude começar a entender como a mídia ifluencia no cotidiano feminino, 

introjetando pontos de vista sobre  certos padrões, que no meu caso, foi um padrão magro 

como o da top. A representação da modelo me permitiu compreender que há um imaginário 

coletivo a cerca da moda e da beleza resultado das aspirações e da cultura que acaba gerando 

um conjunto de imagens e representações. 

Tudo o que aparece da top mostra como tudo que faz e o que usa faz sempre virar 

tendência. E é exatamente isso que faz parte desse imaginário coletivo, minha própria inserção 

nesse processo como mulher. 

Como pesquisadora, prestes a me tornar jornalista este estudo contribuiu 

empiricamente, para confirmar a idéia de que os padrões de beleza femininos dependem de 

códigos culturais que circulam nos sistemas de representação ( matérias de jornais, fotos, etc) a 

partir do imaginário entorno. Concordando com Hinerasky : 

 

O campo do jornalismo de moda no Brasil está muito ligado ainda ao 

mundo das celebridades que ocupam as primeiras filas de desfiles, e as 

capas das revistas de comportamento que são campeãs de vendas no 

país.” A imprensa, ao tratar da moda, tem se apropriado das imagens 

das celebridades, ligando-as a um ideal de moda/beleza e, com isso, 

fazendo-as circular entre o mundo da projeção e o da identidade no 

fluxo com os leitores” (HINERASKY, 2007, p.78). 

 
 

Moss representa o grunge, os anos 90, um estilo em que quando eu estava nascendo, já 

estava em evidência, então eu cresci com isto, era a moda do momento, e creio que isso ajudou 

muito na desenvoltura do trabalho, de eu poder estudar padrão de beleza, e  o que isto 

representa para o jornalismo e como ele colabora . 

O desejo de toda mulher é ser magra e saudável, magreza é sinônimo de saúde. 

Sua imagem e o que fala para a imprensa nem sempre tiveram, ou tem pontos 

positivos. Tudo o que Kate fez ao longo dos seus 39 anos, faz com que ela seja irreverente, 

uma pessoa com personalidade e estilo. Alguns acontecimentos ainda marcam sua vida 

pessoal, mas nunca foi motivo suficiente, para deixa de ser ela mesma, um ícone de beleza, 

Kate Moss. 

Comentado [H9]: Penso que esta condição pode ter sido um 
grande desafio a manteres a ótica científica do trabalho. 

Comentado [H10]: Veja bem. Penso que você está assumindo o 
discurso introjetado de modo não crítico, o que pode estar mais 
destacado aqui. Isto pode ser negado, se você tensionar aqui os 
conceitos e a abrangência do processo. 
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  Para mim este trabalho significou realização e vitória, por fazer duas coisas que amo,  

que é estudar  jornalismo de moda ligada a uma modelo que admiro,  a top Kate Moss. 
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9 ANEXOS 

 

 

Figura 8 da análise 
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Primeira capa da nova revista Donna do Jornal ZH. Maio 2012. 
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Flagrada pela revista Daily Mirror em 2005. 
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Garota propaganda da própria marca de roupas, TOPSHOP. 
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Uma das fotos mais polêmicas de Kate Moss, por sua magreza excessiva tirada em 1992,pelo 

fotografo Sante D’orazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em http://www.studded-hearts.com/tag/kate-moss/  15/6/2013. 

http://www.studded-hearts.com/tag/kate-moss/
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