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RESUMO: A violência tem atingido várias frentes de proporções alarmantes em todo o mundo. 
Devido a isso, esse trabalho propõe repensar ações propositivas de resistência e combate à 
violência no fortalecimento dos Direitos Humanos pela Educação e Psicologia.  Baseia-se em 
uma discussão acerca dos dados preliminares da pesquisa Tabus Acerca da Pena de Morte – 
Educação, Identificação, Preconceito, Ideologia e Violência nas Tramas da Cultura. Pesquisa 
esta, financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa de Goiás (FAPEG/GO). Iniciada em 2013, 
a investigação objetiva debates, estudos e ações de combate à violência em suas múltiplas faces, 
sobretudo, no que concerne a crenças, valores e representações favoráveis à pena capital. Parte-
se do pressuposto que o problema revela urgência de um trabalho conjunto que envolva todas 
as áreas do conhecimento, com destaque para Educação, Psicologia Educacional e Psicologia 
Social. Dado que fortalece a necessidade de compreender processos culturais (de) formativos 
que levam à desumanização a partir de elementos objetivos e subjetivos do problema. Trata-se 
de aferir deduções preliminares considerando sua proposição de continuidade até o ano de 2020, 
quando se efetivarão atividades como Relatório Final e, exposição dos dados em Seminários e 
colóquios no interior da UFG. A base conceitual e metodológica deste trabalho, de caráter 
empírico-qualitativo, se apoia na abordagem Teórico-crítica social da Escola de Frankfurt, 
cujos principais fundamentos se norteiam pela teoria do conhecimento. A investigação pela 
coleta dos dados em entrevistas ocorreu entre os anos de 2013 a 2014. As categorias analíticas 
principais se baseiam na análise do discurso; seu eixo norteador é a relação entre pena de morte, 
educação, cultura, formação, violência e ideologia. Após amplo levantamento bibliográfico 
acerca do tema, partimos do pressuposto que crenças, tabus e representações sociais 
correspondem a ideologias que subvertem o sentido real da violência, obstaculizando processos 
formativos que levariam à consciência acerca da barbárie social. A amostragem, por meio de 
questionário, contou com 146 sujeitos do meio acadêmico, entre os quais: discentes dos cursos 
de Psicologia, Pedagogia e Direito; docentes dos cursos de Psicologia, Pedagogia e Direito; 
profissionais de Serviços Gerais e, profissionais Educadores do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE). Foi possível apreender crenças, identificações e 
representações coletivas como manifestações ideológicas de uma formação social pautada pela 
deformação cultural.  Priorizamos os seguintes temas como descritores: o papel do Movimento 
Nacional pelos Direitos Humanos (MNDH); preconceito e criminalidade; sistema prisional e 
educação; formação escolar, acadêmica, cultural e informal; crenças, tabus e violência.  Embora 
tradicionalmente a temática geral da pena de morte seja trabalhada na área jurídica, esperamos 
cumprir princípios acadêmicos, sociais e históricos de proporcionar debates e estudos 
interdisciplinares com áreas afins à Educação plena. Para tanto, esperamos ultrapassar os muros 
do judiciário em um movimento multidisciplinar, em conjunto com o Direito, somar esforços 
para que a Psicologia e a Educação intervenham como instâncias formativas no sentido pleno 
e humanista da cultura, concepção esta que justifica este estudo. 
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