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RESUMO: Os Direitos Humanos (DH) são essenciais para uma sociedade mais justa nas 
relações, especificamente, na América Latina, que possui quase todos os seus países 
subdesenvolvidos, sendo controlada pelo capital transnacional. Doise (2003) aponta os DH 
como princípios avaliativos ou normativos das representações sociais que podem guiar os 
humanos. Willem Doise (2001) estudando os direitos com base na teoria das Representações 
Sociais (RS) de Serge Moscovici, aponta que os DH têm por finalidade a justiça nas relações. 
Mas como falar em justiça na América Latina onde a maior parte dos seus países são 
subdesenvolvidos? Santos e Rique (2004) apontam que é necessário apresentar imensas áreas 
em que são flagrantes as agressões contra os direitos humanos; tarefa que pode ser ajudada pela 
teoria das RS, que penetra no mundo do senso comum e das ideologias do cotidiano (saberes 
populares que são construídos e reproduzidos), tanto para dominar como para emancipar. Para 
Santos e Rique (2004), “numa realidade em que é flagrante a violação dos direitos individuais 
e coletivos, a proposta de aprendizagem de uma nova sociabilidade, que tenha como referência 
os Direitos Humano e a cidadania, desafia a imaginação”. E foi por esse desafio criativo que, 
no ano de 2014, foi criado o Projeto A Corrente do Amor aplicado em uma escola pública de 
ensino médio/técnico, localizada na grande São Paulo. O principal objetivo do Projeto é 
oportunizar aos discentes a participação em um movimento social de voluntariado educativo 
para, a partir dessa experiência, de suas interações e socializações, alterarem seus valores, 
crenças e percepções sociais sobre DH. Assim, o Projeto A Corrente do Amor estimula a saída 
da escola para a aquisição de conhecimento crítico e prático sobre o tema. No Projeto, os 
estudantes realizam uma ação voluntária demonstrando “amor” a uma causa, pessoa ou grupo. 
Tal ação é registrada (em texto e fotografia), apresentada aos colegas e divulgada em redes 
sociais. Com quatro anos de existência o Projeto A Corrente do Amor contabiliza mais de mais 
de 700 (setecentas) ações, em que os estudantes agem e divulgam suas práticas em DH 
(podendo até ressignificar as RS que possuíam anteriormente). Dessa forma, o Projeto favorece 
a dialogicidade, possibilita a mudança de visões distorcidas, além de oportunizar libertação e 
engajamento social. Isso por meio de um protagonismo crítico-reflexivo necessário a uma 
escola e sociedade que respeitem as diferenças. No Projeto aqui relatado (que ainda se encontra 
em desenvolvimento), para os discentes que participam neste ano de 2018, foi aplicado um 
questionário anterior a realização da ação, assim como será aplicado outro posterior. Espera-se 
que, quando da aplicação do segundo questionário, os alunos possam apresentar resultados 
diferentes dos iniciais, indicando possíveis alterações também nas RS que tenham sobre os DH. 
Desta feita, A Corrente do Amor apresenta-se como uma proposta interventiva para trabalhar 
com os DH que pode transformar o comportamento e pensamento do educando, bem como 
promover padrões de respeito à dignidade do próximo, posturas essas tão necessárias nesses 
tempos de colapso social em que nos encontramos. 
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