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Resumo 

Introdução: partindo do contexto histórico e cultural de juventudes negras periféricas, 

que emergem em cenários de vulnerabilidades e riscos sociais, discutiremos como a 

violência e a criminalidade perpassam as relações sociais destes indivíduos, sejam como 

vítimas ou atores de atos infracionais. Objetivo: discutir as relações entre jovens de 

periferia envolvidos com o tráfico e noções de naturalização da violência e mortalidade 

das juventudes negras com envolvimento na criminalidade. Metodologia: a  

investigação consistiu na produção de dados por meio de revisão bibliografica e 

atendimento a jovens, moradores de áreas de alta vulnerabilidade social, atendando para 

suas percepções sobre as relações entre seus pares, em especial aqueles envolvidos com 

o tráfico de drogas. Resultados e Discussão: no que diz respeito aos relatos, é possível 

identificar a naturalização de atos de violência e homicídios, como algo presente na 

dinâmica criminal e vivência dos jovens moradores de periferia com envolvimento com 

o tráfico. As relações entre os pares são fortalecidas pelo grupo (tráfico) ao mesmo 

tempo em que estão sempre em vias de se romperem, caso alguma lei do tráfico seja 

infracionada, podendo transformar amizade em homicídio. Considerações Finais: 

postulamos que tais atos de matar e morrer são legitimados socialmente, especialmente 

no que diz respeito às juventudes negras e de periferia envolvidas com o tráfico. A 

naturalização da mortalidade da juventude negra, evidencia que as relações de amizades 

assujeitam-se aos valores morais impostos pela criminilanidade, o mesmo tráfico que 

defende, e faz viver, é também o que julga, e faz morrer. 
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