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Gisele Bündchen
Gisele Caroline Bündchen Brady nasceu em Horizontina, Rio Grande do Sul, no dia vinte
de julho de 1980. Descendente de uma família Alemã, ela possui cinco irmãs, entre elas,
uma irmã Gêmea chamada Patrícia. Ela e suas irmãs cresceram em uma casa simples
na mesma cidade. Na escola, sempre foi apelidada de Olivia Palito ou Saracura por ser
muito alta e magra. Seu maior sonho era ser jogadora de vôlei, mas em 1994, aos 14
anos, foi descoberta por olheiros em um shopping de São Paulo. Ela participou de um
curso de modelos em Horizontina pois queria melhorar sua postura ao andar. Quando
o curso terminou, Gisele participou de um concurso e se classificou entre as dez
finalistas, com este resultado, decidiu se mudar para São Paulo e investir nesta carreira.
Em 1996, ela viajou pela primeira vez a Nova York, dando início à sua longa carreira de
sucesso internacional. No ano de 1999, Gisele apareceu na capa da revista Vogue nos
meses de julho, novembro e dezembro, além de ganhar o prêmio de Modelo do Ano no
evento VH1/Vogue. Ela também foi eleita a Modelo do Ano pela revista Vogue e a Garota
mais Linda do Mundo pela Rolling Stone no ano de 2000. Além de modelo, Gisele já se
aventurou em outras áreas, trabalhando como atriz nos filmes “Táxi”, e “O Diabo Veste
Prada”. Ela também já trabalhou na emissora MTV Brasil, como apresentadora do
programa “Al Dente” e do evento VH1/Vogue Fashion Awards. Gisele foi chamada para
ser a apresentadora da versão brasileira do reality show americano “America’s Next Top
Model”, mas recusou o convite. Gisele ficou famosa no mundo da moda por ser uma
“modelo sexy”, ela quebrou o tabu que existia na época, de que as modelos precisavam
ser muito magras e às vezes até com um aspecto pouco saudável. A modelo usa sua
fama e sua imagem para defender causas sociais, como combate à Aids, principalmente
na África, e a preservação da Floresta Amazônica. Ela também já doou todo o seu
salário de uma semana de desfiles feitos na São Paulo Fashion Week para o programa
federal Fome Zero, do governo Lula. Em setembro de 2009, Gisele passou a ser
Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas para questões relacionadas ao Meio
Ambiente.
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Entre 2004 e 2010, Gisele foi considerada, pela revista Forbes, como a modelo mais
bem paga do mundo. Em 2007 seu nome aparece no Guinness Book, como a modelo
mais rica do mundo.
No ano de 2017, Gisele completou 22 anos de carreira e continua sendo uma das
modelos mais bem pagas do mundo segundo a revista Forbes.
Uma curiosidade interessante sobre a trajetória desta modelo é que ela foi negada para
diversos trabalhos, pois consideravam que ela tinha “o nariz muito grande e os olhos
muito pequenos para estampar a capa de uma revista”. Gisele conta que não foi fácil
ouvir esse tipo de crítica aos 14 anos e que, por diversas vezes, se sentiu insegura.
Mas, sempre teve o apoio de sua família.
Como podem ver, Gisele nasceu em uma vida simples e nunca sonhou em ser modelo,
mas quando percebeu este dom, entrou de cabeça nesta carreira sempre com o pé no
chão e muito profissionalismo. A modelo, quebrou muitos tabus da sua época, não se
deixou abalar por críticas negativas e foi uma das primeiras a levar o nome de nosso
país para o exterior. Seu espírito de filantropia nos fez escrever sobre ela. Se inspirem
e nunca desistam de seus sonhos, mesmo que eles mudem com o passar dos anos.
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