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RESUMO: O presente projeto de pesquisa tem como problemática a questão da 
presença das facções criminosas no sistema carcerário e em regiões mais 
periféricas do país, bem como a insuficiência do Estado em não deter o poder 
soberano nessas regiões e locais, razão pela qual a pesquisa abordará se esta 
insuficiência do Estado brasileiro justifica a necessidade da construção de um 
poder paralelo na criminalidade. O desprovimento do Estado em um 
determinado parâmetro territorial corrobora para o aumento das facções 
criminosas, as quais determinam, por meio de um sistema, todo um regramento 
de ordens e disciplinas. Tendo em vista a falta de interesse do Estado em 
combater as facções, o presente projeto descreverá todas as lacunas, 
contradições e as inércias das políticas públicas a partir de uma revisão 
bibliográfica da temática, a fim de contribuir para a elaboração de propostas de 
políticas efetivas que contemplem os direitos e garantias previstos na 
Constituição, bem como desconstruir política coercitiva, isto é, nem sempre a 
solução estaria reduzida à força do Estado e, sobretudo, desconstruir políticas 
paliativas no combate às facções. O objetivo da pesquisa será descrever e 
analisar, por meio de revisão bibliográfica, as propostas de políticas públicas 
utilizadas no combate às facções criminosas bem como apontar os avanços e 
retrocessos do Estado à luz dos direitos humanos. A contradição entre a ação 
do Estado em detrimento das garantias fundamentais produz gravíssimas 
consequências, razão pela qual a criminalidade das facções ganha, com o 
passar do tempo, mais força nas relações entre os presos e a população da 
periferia. Assim, a hipótese do presente projeto seria que a ineficiência do Estado 
justifica, de fato, a existência e o fortalecimento das facções, tendo em vista as 
medidas coercitivas e paliativas utilizadas nos últimos tempos, que não 
contemplam as garantias e os direitos inerentes ao ser humano. No que tange à 
metodologia, será feita uma revisão bibliográfica de produções científicas 
correspondentes à temática, selecionadas segundo os seguintes critérios: 
observância da temática e produções científicas realizadas no período entre 
2000 a 2019, período este que será indagado sobre rebeliões ocorridas a partir 
do ano de 2000 e o rápido crescimento das facções até os dias atuais. Os 
resultados serão os pontos divergentes e convergentes entre as pesquisas a 
serem analisadas, bem como compreender os motivos pelos quais as facções 
criminosas detêm tanto poder nas periferias e nos sistemas carcerários mediante 
uma análise crítica sobre a falta de direitos das pessoas que estão inseridas 
neste contexto. 
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