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Resumo da Dissertação:
O trabalho é o resultado de um estudo que teve por objetivo conhecer as cosmovisões de jovens de
periferias urbanas mediante análise de parte de suas produções poético-musicais. Objetivou-se também
conhecer e analisar suas estratégias de produção e de divulgação de seus trabalhos, tendo-se em vista,
entre outros fatores, a popularização da internet e dos aplicativos e equipamentos de computação
eletrônica, que podem estar contribuindo para uma produção artística, em alguma medida,
desvinculada de companhias gravadoras e distribuidoras de música popular. Trabalha-se aqui com as
seguintes hipóteses: no conjunto da produção poético-musical de jovens de periferia, há uma
significativa variedade em relação aos estilos musicais e aos temas preferidos ou mais encontrados; as
novas tecnologias digitais abriram novos espaços para divulgação dos trabalhos artísticos de jovens
que, normalmente, não têm acesso a gravadoras ou aos meios de comunicação da assim chamada
grande imprensa; as referências artísticas dos jovens de periferia encontram-se principalmente na
música popular, na TV, no cinema e são acessadas, majoritariamente, pela internet.

