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RESUMO

O presente resumo reúne informações sobre o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso. Consiste na análise da construção do mito 
Elis Regina, por meio da cobertura realizada acerca da trajetória profissional e vida pessoal da cantora e intérprete gaúcha pelo jornal carioca 
Jornal do Brasil (JB). O objetivo é comprovar a construção mítica que envolve a carreira de Elis na mídia impressa carioca e utilizar e destacar essa 
artista como exemplo de um “produto humano” resultante dos processos da Indústria Cultural. Sua escolha é fundamentada no fato de que ao 
longo dos anos 1960, 1970 e início dos anos 1980, período em que sua carreira se desenvolveu nacional e internacionalmente, em meio a uma 
ditadura militar repressora vigente no Brasil, a vida pessoal e carreira de Elis foram expostas na grande mídia brasileira diversas vezes. Elis figurou 
de forma recorrente em diversos meios de comunicação, não somente por seu indiscutível talento vocal, performance artística e postura 
midiática, mas também por ser possuidora de uma personalidade forte, o que lhe fez protagonizar muitos episódios polêmicos; por seu 
posicionamento político; e por seu engajamento na luta por melhores condições e reconhecimento para a classe musical brasileira. A artista 
transformou-se e foi transformada em um grande mito brasileiro, que ainda hoje é pauta na imprensa brasileira e internacional, a quem se pode 
chamar de mito moderno. O aporte teórico desse trabalho foi construído a partir da construção conceitual dos olimpianos modernos, os seres 
mitológicos da Indústria Cultural, e em conceitos como a cultura do espetáculo, além dos Estudos Culturais, com destaque para a Escola 
Frankfurtiana. Aos olhos dos fãs, a cantora é objeto de admiração e adoração, motivo de saudade, já que faleceu em 1982. Mas do ponto de vista 
científico, a construção da visibilidade pública de Elis é parte integrante e fundamental dos processos da Indústria Cultural. Para ilustrar e 
comprovar a questão levantada com o trabalho aqui citado foi elencado três fatos de grande repercussão midiática em sua trajetória: a 
interpretação de “Arrastão”, canção vencedora do I Festival de Música Brasileira, em 1965; seu primeiro casamento, com o músico e produtor 
musical Ronaldo Bôscoli em 1967; e sua morte, em 19 de janeiro de 1982. A metodologia aplicada consiste na análise das três passagens citadas, 
compreendidas entre os anos de 1965 e 1982, a partir da leitura minuciosa e crítica de notas e matérias publicadas pelo periódico Jornal do Brasil 
nesse mesmo período. O meio utilizado para acesso, recuperação e leitura dessas notas e matérias foi a Internet, com pesquisa em repositórios 
digitais online que reúnem o acervo do Jornal do Brasil, o Google News Archive, onde se encontra a versão experimental da Coleção Centenária 
do Jornal do Brasil e a Hemeroteca Digital Brasileira da Fundação Biblioteca Nacional. Dessa forma, em consonância com a intenção inicial desse 
trabalho, foi possível construir uma discussão analítica acerca do papel da Imprensa na construção dos mitos da Indústria Cultural no Brasil, 
compreender os pontos positivos e negativos dos processos comunicacionais midiáticos na carreira de uma das personalidades mais importantes 
e intrigantes do cenário musical brasileiro, a cantora Elis Regina e comprovar por meio das evidências levantadas que ela é sim de fato um grande 
mito cultural brasileiro.
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