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Imaginação Moral e Humanização: Um Diálogo para a Paz 

 

Deisiane da Conceição Viana S. Valdevino1 

 

Resumo 

Compreendida como uma ferramenta para a mudança social construtiva, a imaginação 

moral é a capacidade de imaginar algo, apoiado nos desafios do mundo real, porém capaz 

de fazer nascer aquilo que ainda não existe. É nas nuances da imaginação moral que 

podemos identificar uma perspectiva de humanização para transformar e transcender os 

conflitos, visto que os elementos da imaginação moral condizem com um sentido maior 

de humanização. O objetivo é compreender em que medida a ênfase na imaginação moral 

por John Paul Lederach contribui para a humanização no processo de transformação de 

conflitos. Para estabelecer tal diálogo, o primeiro momento compreende a imaginação 

moral e os elementos que a compõem. O segundo momento compreende a humanização 

como uma questão de reconhecer a humanidade comum entre o eu e o outro, ou seja, entre 

os grupos em comum e a relação com os inimigos, e incluí-los numa perspectiva de 

imaginação moral. É neste sentido de humanização que o diálogo com a imaginação 

moral se insere no terceiro momento. Este artigo se lança ao desafio de construir pontes 

de ação para a paz, reconhecendo a humanização nos elementos que envolvem a proposta 

da imaginação moral. 
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Introdução 

Para entendermos o que significa humanizar, devemos recorrer à sua antítese, a 

desumanização. Neste sentido, desumanização representa a negação da humanidade de 

alguém (HASLAM, 2006, p. 256). Formas de deslegitimar, discriminar, construir 

estereótipos e objetificar correspondem a processos destrutivos das relações humanas que 

se classificam como desumanização. Em contrapartida, tem-se a humanização, que 

representa a plena valorização do sentido do humano e de tudo que o representa. Se na 

desumanização há processos destrutivos, na humanização se busca estabelecer relações 

humanas construtivas.  

Neste aspecto, duas ferramentas teóricas são abordadas como forma de diálogo 

para a paz. A imaginação moral proposta por John Paul Lederach (2011) e a alteridade 

estudada por Emmanuel Lévinas. A alteridade é um elemento básico e fundamental para 

a humanização. Por isso, neste artigo, trata-se a humanização enquanto alteridade, sendo 

esta sua característica norteadora. Deste modo, estabelece-se o diálogo da imaginação 

moral com a perspectiva da alteridade como humanização. 

Verifica-se a importância dada por Lederach (2011) à imaginação moral como 

uma alternativa para a transcendência humana diante de conflitos. Com isso, podemos 

conceber a perspectiva da imaginação moral a partir do potencial desta ferramenta 

teórico-prática de promover relações humanas construtivas. Assim sendo, a concepção de 

imaginação moral pode ser concebida como uma forma de potencial exercício de 

humanização. No trabalho de construção de paz e transformação de conflitos, a concepção 

da imaginação moral busca transcender os ciclos de violência. É sobre este potencial para 

estabelecer relações humanas construtivas que realizo uma ponte de diálogo com a 

perspectiva de alteridade enquanto meio fundamental para humanizar as relações 

humanas destrutivas.  

1.1 A imaginação moral  

De acordo com Lederach (2011, p. 23), a humanidade tem potencial para 

mudanças construtivas, mas para visualizarmos essa potencialidade precisamos perceber 

os seres humanos em processo, situados em uma visão de tempo expansivo e não estreito 

ou estático. Neste sentido, a imaginação descreve a capacidade de simultaneamente estar 

relacionada à realidade e transcendê-la. Como exemplo, podemos pensar o processo 

artísticos, visto que a imaginação representa a base de atos artísticos, pelos quais coisas 

novas são criadas e coisas antigas são remoldadas. A imaginação do artista tem a 

capacidade de transformar nossa forma de ver, pensar, agir, ouvir, sentir, etc. Assim como 



o processo artístico necessita da imaginação para criar, transformar e transcender, as 

pessoas precisam utilizar essa capacidade nas questões humanas. Pessoas que vivem em 

ambientes de violência precisam visualizar o real processo que torna a violência parte do 

ambiente e buscar a transcendência. Lederach (2011, p. 29) destaca que o potencial 

humano deve encontrar uma forma de transcender, ou de ir além do existente, ao mesmo 

tempo que se vive em contato com realidades destrutivas. Se ações e reações humanas 

podem se tornar parte de um ciclo vicioso de violência, estas também podem ser 

concebidas como meio para a transcendência, segundo o autor, com o auxílio da 

imaginação moral.  

Na definição de Lederach (2011, p. X): A imaginação moral é a capacidade de 

imaginar algo, apoiado nos desafios do mundo real, porém capaz de fazer nascer aquilo 

que ainda não existe. A construção de paz seria a capacidade de imaginar e gerar respostas 

e iniciativas construtivas que, ao mesmo tempo que são enraizadas nos desafios diários 

da violência, transcendem e, em última análise quebram os grilhões dos ciclos de padrões 

destrutivos (LEDERACH, 2011, p. 31).  No trabalho de construção da paz, o autor buscou 

entender como abordar os assuntos humanos com um inimigo e, com isso, identificar o 

que constitui as “essências” da construção da paz. Deste modo, questionou-se sobre quais 

disciplinas, se não estivessem presentes, tornariam a construção de paz uma tarefa 

impossível. As disciplinas que contribuem para o trabalho de construção de paz são as 

seguintes: o papel central das relações, curiosidade paradoxal, criatividade e risco.  

O papel central das relações diz respeito à capacidade dos indivíduos e 

comunidades se imaginarem em uma teia de relações envolvendo até seus inimigos. A 

imaginação moral neste contexto significa visualizar que as relações são interdependentes 

e que os ciclos de violência podem ser superados. A imaginação moral confere sentido à 

busca da transformação do cenário de violência que só pode ser entendido quando aqueles 

que fazem parte do processo se perceberem em uma teia de relações.   

A curiosidade paradoxal busca transcender as realidades dualísticas, pensar além 

das dualidades do conflito. Curiosidade requer uma contínua indagação sobre as coisas e 

o seu significado nos contextos de violência. O paradoxo que se configura sugere que a 

verdade reside no que é inicialmente percebido, mas também além do que se vê. Esta 

curiosidade paradoxal compõe uma qualidade de indagação curiosa que busca estimular 

a percepção humana das coisas que interferem e agem sob o conflito e que ainda não 

foram devidamente percebidas. 

O ato criativo é uma forma de expressão da imaginação moral nas ações e reações 

humanas. A criatividade é humanamente possível em casos de conflito, visto que esta 



potencialidade humana oferece meios de transcender ao criar aquilo que ainda não existe 

ou adaptar às situações vividas. 

A disposição para arriscar significa dar um passo ao desconhecido sem garantia 

de sucesso ou mesmo segurança (LEDERACH, 2011, P. 43). Em cenários de conflito 

prolongado, o caminho para a violência é conhecido, porém o caminho para a paz é um 

mistério, isto possibilita que as pessoas recorram às potencialidades da imaginação moral. 

A disposição para arriscar explora as questões que contribuem para a violência e, quando 

unidas as três disciplinas citadas, tornam-se o exercício pleno da imaginação moral 

abordada pelo autor. 

 

1.2 A humanização enquanto alteridade 

A palavra alteridade em uma definição simplória do dicionário significa: natureza 

ou condição do que é outro, do que é distinto. Na definição do Dicionário de Filosofia, 

alteridade é o ato do “Ser Outro, pôr-se ou constituir-se com o Outro” (ABBAGNANO, 

2007, p. 35). Para Lévinas, falar do próximo é falar do Outro2, ou seja, de qualquer ser 

humano. Esse Outro não pode ser conceituado, nem visto apenas sob a única interpretação 

do Eu. O Outro é o outro ser em sua infinitude e não podemos reduzi-lo à uma 

compreensão pessoal, pois ele é infinitamente maior.  

O Outro é absolutamente Outro – Outrem. O Outro não é absolutamente minha 

interpretação; é o caminho do infinito que essencialmente me escapa e me leva 

a transcendência (MARTINS, 2014, p. 6).  

 

Deste modo, nós não é o plural de Eu (LÉVINAS, 2004, p. 62). O Outro deve ser 

reconhecido como Outro, um ser concreto. A relação que se apresenta constitui o sujeito 

e na relação com o Outro, o sujeito é constituído. Lévinas entende a relação que se 

estabelece entre o Eu e o Outro numa relação como reconhecimento (MARTINS, 2014, 

p. 6). Esta relação com o Outro me afeta e também me desafia a um mundo desconhecido, 

que é o infinito do Outro.  

A concepção de Lévinas sobre a alteridade institui uma busca mais humana de se 

viver ao exaltar a ética e a responsabilidade com o próximo. Na obra O humanismo do 

outro homem, Lévinas esclarece que o “eu-individual” só é permitido e compreendido 

mediante um contato com o outro e por isso criticou a forma que os seres humanos 

mantêm suas relações com o(s) outro(s). Diante do cenário de guerra e em circunstâncias 
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em que Lévinas (apud HANDDOCK-LOBO, 2006, p. 13) descreveu como se “sua vida 

fora dominada pela memória do horror nazista”, é comum a redução das pessoas ao nada.  

O ser humano contemporâneo é um sujeito frágil, subjugado pela sua própria 

criação e que a cada novo avanço científico-tecnológico se torna mais 

dependente de sua produção. Esta fragilidade, esta dependência do homem na 

contemporaneidade se contrapõem ao que se esperava concretizar com a 

racionalidade e o humanismo apregoados (GOMES, 2008, p.25). 

 

Lévinas percebeu o quanto se fazia necessário a revalorização do sentido ético do 

humano, do respeito às diferenças, do reconhecimento e respeito pela pessoa que o outro 

representa. Portanto, a proposta de Lévinas busca despertar no homem a sensibilidade 

pelos seus semelhantes que contribui na superação de si e requer a epifania do outro 

(LÉVINAS, 2009, p. 46). É neste sentido que a alteridade indica uma condição humana 

que não existe sem o outro nem sem o estreitamento de relações. 

Eu o reconheço, ou seja, creio nele. Mas se este reconhecimento fosse minha 

submissão a ele, esta submissão retiraria todo valor de meu reconhecimento: o 

reconhecimento pela submissão anularia minha dignidade, pela qual o 

reconhecimento tem valor. O Rosto que me olha me afirma. Mas, face a face 

não posso mais negar o Outro (LÉVINAS, 2004, p. 61).   

 

A consciência da presença do Outro não é suficiente para o contato com Outro, faz-se 

necessário o desejo, o desejo metafísico3. Este desejo move o Eu e o Outro a um encontro 

que se realiza em uma relação interpessoal de responsabilidade aberta ao Infinito 

(MANCE, 1994, p. 27). Na perspectiva de Lévinas (1988, p. 272), o Infinito é próprio do 

ser transcendente que enquanto transcendente, o Infinito é o absolutamente Outro. É como 

dizer que a representação do Outro Ser Humano é infinito ao nosso entendimento e 

também infinito em si mesmo. A ideia do Infinito vira desejo metafísico, contanto que 

seja um desejo desinteressado, conduzido pela bondade e boa vontade do Ser. Desta 

forma, compreende-se que o Outro é a razão que fundamenta o Eu e, a partir disto, a ética 

de Lévinas se sustenta pela experiência do face a face, do Rosto do Outro diante do Eu e 

vice-versa. Ao emergir o Rosto do Outro em meu mundo, desde que o Outro me olha, sou 

por ele responsável (GOMES, 2008, p. 56).  

O Rosto, que emerge no mundo, simultaneamente nos pede e nos ordena, isto 

é, interpela-nos, pede-nos na condição ética de nos ordenar. Contudo, por mais 

que o eu assuma a sua responsabilidade pelo outro, não se pode exigir 

reciprocidade, pois ao Outro cabe sua própria Responsabilidade para com 

Outros (MANCE, 1994, p. 29).  

 

A responsabilidade pelo Outro aparece na relação ética antes que se possa evitá-la, pois 

a relação ética é o ponto de partida e de chegada da reflexão de Lévinas (MELO, 2003, 
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transcendência. 



p. 18). Portanto, em Lévinas, ser responsável significa dispor-se ao Outro, e neste ato de 

responsabilidade para com todos está contida a presença de Deus. 

Deus, se não ontologicamente nem religiosamente concebido, mas, pensado 

eticamente, passa a significar não apenas um princípio de alteridade absoluta, 

mas o chamado para que se perceba este princípio, um verbo, uma aparição no 

rosto sem face do outro para que se compreenda a infinitude da alteridade, o 

próprio infinito, e para que se experimente a assimetria absoluta (HADDOCK-

LOBO, 2010, p. 79).  

 

Em Lévinas, o uso de versículos bíblicos e a referência à Deus torna-se convocação à 

responsabilizar-se pelo próximo, com isso, entende-se a absoluta assimetria da relação 

com o outro: “Cada um de nós é responsável diante de todos por todos e por tudo, e eu 

mais que todos” (LÉVINAS, 2002, p. 145; 148). Da mesma maneira, ele argumenta: “É 

isto a palavra de Deus? Palavra que me exige como responsável pelo Outro” (LÉVINAS, 

2002, p. 149). Esta relação de alteridade foi chamada de ética.  

A ética em Lévinas é a metafísica primeira ou relação primeira de abertura ao 

Outro que oferece suporte para criar um novo “sentido do humano”. Para além do “ser 

em si mesmo”, visualiza-se um “Ser para o Outro”. Como indicou Sayão (2002, p. 103), 

é no acolhimento, na responsabilidade por outrem, no que se pode chamar de sabedoria 

do amor ao invés de um amor pela sabedoria, que se dá o sentido do humano. A filosofia 

de Lévinas insere a base fundamental para a humanização que se traduz na relação entre 

os seres humanos e no respeito ao que o Outro representa, ou seja, sua composição de 

alteridade. Nesta relação Eu-Outro está presente as relações éticas, que são as próprias 

relações humanas quando estão em direção ao Outro, ao Bem e ao “bem que está além do 

ser”, no sentido que o relacionamento com o Outro busca se tornar transcendência.  

A responsabilidade pelo próximo é, sem dúvida, o nome grave do que se chama 

amor do próximo, amor sem Eros, caridade, amor em que o momento ético 

domina o momento passional, amor sem concupiscência (LÉVINAS, 2004, p. 

143).  

 

No entanto, as relações humanas promovem a transgressão da alteridade quando não vão 

em direção a Responsabilidade perante o Outro e se distanciam da ética do amor ao 

próximo. Pode-se considerar que é na relação com o Outro que o conflito se instaura. 

Deste modo, diante de um conflito, nossa relação com o Outro pode gerar violências ao 

reduzir a capacidade de perceber a singularidade do Outro. Transgredir a alteridade 

humana como critério ético significa entrar no campo da violência. Em contraposição, 

transcender processos de violência significa atuar pela paz e, consequentemente, valorizar 

o papel da alteridade nas relações humanas.  

 

 



1.3 O diálogo para a paz 

Verifica-se a importância dada por Lederach (2011) à imaginação moral como 

uma alternativa para a transcendência humana diante de conflitos. Dentre as quatro 

disciplinas que formam a imaginação moral e tornam possível o trabalho de construção 

da paz, destaca-se a importância do poder central das relações, ou seja, os 

relacionamentos. As relações são o contexto em que acontecem as violências. Neste 

sentido, a imaginação moral nesses contextos de violência é a capacidade de os indivíduos 

se imaginarem em uma teia de relações que inclui seus inimigos (LEDERACH, 2011, p. 

37). Os indivíduos inseridos no conflito com suas ações e reações contribuem para os 

padrões que podem dar origem a ações destrutivas ou construtivas. Estas ações e reações 

se moldam em um contexto de interdependência relacional. 

Aquilo que compartilhamos a partir das nossas ações e reações nesse contexto de 

interdependência relacional é que define a capacidade dessa interdependência ser uma 

relação de transcendência. A alteridade da imaginação moral está em assumir a 

responsabilidade pessoal e reconhecer a importância das relações (Eu-Outro). Sob a 

perspectiva da imaginação moral, a quebra dos ciclos de violência exige uma visão de 

relações. Destarte, só é possível gerar, mobilizar e construir a imaginação moral - 

enquanto meio para a transcendência de conflitos e para a construção da paz - no 

relacionamento com o Outro. Neste cenário, a imaginação moral seria uma potencialidade 

humana para a humanização, visto que sua busca é para transcender os ciclos destrutivos 

de violência.  

Se na transgressão da alteridade o conflito se instaura e a violência é um resultado 

de ações e reações diante de conflitos, sendo a desumanização também um ato de 

violência, pode-se inferir que desumanização é ação e, ao mesmo tempo, reação ao Outro. 

Do mesmo modo, a humanização só existe na relação com o Outro, no encontro dos seres. 

Com isso, a imaginação moral exemplifica uma perspectiva de alteridade ao encontro da 

humanização. 

Considerações Finais 

Diante de conflitos, as possibilidades de ação e reação humanas oferecem 

embasamento para pensar ações e reações de humanização e desumanização. Significa 

dizer que a ocorrência de conflitos em seus diversos níveis de análise (familiar, local, 

regional, global, etc.) nos instigam, enquanto seres humanos, a atos de desumanização e 

humanização. O breve estudo se concentrou na humanização em sua perspectiva de 

alteridade e orientou o diálogo com a imaginação moral.  



No diálogo entre alteridade e imaginação moral, a superação da violência se dá 

com o Eu colocando-se a serviço do Outro e assumindo a Responsabilidade de seus atos 

perante o Outro. Se por um lado, a relação Eu-Outro pode gerar violências que levam a 

transgressão da alteridade, por outro, a busca por transcender a violência é atuar para a 

construção da paz. Este ato de atuar pela paz significa ir de encontro à Responsabilidade 

perante o Outro. Neste sentido, a construção da paz com base na imaginação moral é um 

exercício de alteridade que, por extensão, contribui para a humanização. 
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