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LIÇÃO 6 – CONCEITOS: DETERMINISMO  

1) INTRODUÇÃO  

a) Revisão: na Lição 5, apresentamos as definições do conceito de ‘tempo’. 

b) Objetivo: definir os conceitos de ‘determinismo’ e ‘fatalismo’/‘destino’ referentes à escatologia. 

c) Delimitações:  

i) excluir o debate sobre determinismo mecânico (ateísta, deísta),  

ii) o debate sobre predestinação (Calvino) vs. livre-arbítrio (Armínio)  

iii) e as implicações individuais (destino pessoal);  

d) Problemas:  

i) Quem age na história: Deus ou a humanidade ou ambos?  

ii) Quem controla a história: forças externas ou internas? pessoais ou impessoais?  

iii) O futuro está pré-determinado? Têm sentido?  

iv) Se a história tem um ‘fim’ (destino), qual sua relação de Deus? qual o papel do ser humano? 

e) Proposta: aceitar a limitação do mistério de Deus, ou seja, aceitar ‘ver em parte’ (1Co 13.9).  

2) DETERMINISMO: CAMPO SEMANTICO  

a) Determinismo:  

i) Etimologia: lat. de + terminus, termo, fim, limite; 

ii) Significado: “tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias 

e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela 

natureza, e o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva” (Dicionário Houaiss). 

iii) Antônimo: “indeterminismo” — os eventos não têm causa própria; as pessoas escolhem 

livremente (livre-arbítrio), independente de qualquer condicionamento fisiológico ou psicológico. 

iv) Tipos principais:  

(1) Pré-determinismo: tudo que acontece está ligado a uma causa; a determinação é estabelecida 

no passado; lei da semeadura, ação e reação, Deus é passivo e o livre-arbítrio é absurdo e falso. 

(2) Pós-determinismo: toda causalidade do universo é determinada por sua finalidade; a 

determinação é posta no futuro (teleologia);i  

b) Fatalismo:  

i) Etimologias: fatalem, fatum (destino, fado); duas opções: (1) feito, p.p. de facere (fazer); (2) 

falado, p.p. de fari (falar) — decretado, ordenado (subentendido — por Deus ou deuses);  

ii) Significado: “doutrina segundo a qual os acontecimentos são fixados com antecedência pelo 

destino; 1.1 atitude moral ou intelectual segundo a qual tudo acontece porque tem de acontecer, 

sem que nada possa modificar o rumo dos acontecimentos;” (Houaiss).  

iii) Definição: “certos eventos e experiências são inevitáveis, inalteráveis e determinados por 

forças externas além do controle humano”;ii “a vontade ou os esforços humanos são incapazes de 

alterar o resultado de certos eventos”;iii  

c) Destino:  

i) Etimologia: lat. de + stinare (stare, estar firme, fixar, como em ‘obstinar’); ocorre também em 

‘tino’, ‘atinar’, desatinar; orig. alvo, meta; depois, força imutável que determina o futuro;  

ii) Significado: “tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais” (Houaiss);  

iii) Definição: força imutável que determina o futuro; “a crença no destino é cultura universal”.  

d) Sinônimos:  

i) ‘sina’ (signa, sinal, marca);  

ii) ‘sorte’, “força invencível a que se atribuem o rumo e os diversos acontecimentos da vida; modo 

como (algo ou alguém) termina” (Houaiss);  

iii) ‘fortuna’ (c/c infortúnio, fortuito), deusa romana do acaso, filha de Júpiter;  
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3) DETERMINISMO: CONCEITOS MITOLÓGICOS 

a) Mitologia: reúne a sabedoria dos povos em resposta ao problema do destino. 

i) Grega: as moiras eram três irmãs que determinavam o destino dos deuses e dos humanos; 

chamadas ‘Cloto’ (fiar), ‘Láquesis’ (sortear) e ‘Átropos’ (afastar); com olhar indecifrável, são 

representadas ao redor de um tear (roda da fortuna), no qual tecem o fio da vida de todos.  

ii) Romana: as ‘parcas’ (parcaes) ou ‘fates’, cegas, chamadas de ‘Nona’ (tece o fio da vida), 

‘Décima’ (cuida de sua extensão e caminho), ‘Morta’ (corta o fio). 

iii) Paradigma: tragédia de Édipo, destinado a matar o pai Laio e se casar com a mãe Jocasta.  

b) Filosofia:  

i) Antiga: para os estoicos, havia um Logos (razão) no universo, que dirige o destino de tudo; o ser 

humano não tem livre-arbítrio ou qualquer controle sobre seu destino; para os epicuristas, não há 

qualquer ordem e o ser humano deve jogar com esse caos para dirigir seu destino.   

ii) Contemporânea: amor fati, amor ao destino, “a aceitação integral da vida e do destino humano 

mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos”; “Não só suportar o que é necessário, mas amá-

lo” (Nietzsche); o ser humano deve “escolher o que já foi escolhido”iv; para os existencialistas, o 

ser humano deve decidir sem medo e fazer sua existência num mundo sem sentido.  

4) DETERMINISMO: CONCEITOS RELIGIOSOS 

a) Religiões: associam o destino pessoal ou coletivo a deus ou deuses; 

i) Dármicas (Índia): o destino das pessoas é estabelecido pelo karma, com base nas ações de vidas 

passadas; aparece também no moderno espiritismo; não há acaso, nem coincidência;  

ii) Taoicas (China): o ser humano deve se resignar com o ‘Céu’ (Tianen) e com o fluir da natureza.  

iii) Islâmica: dentre os monoteístas, é a religião mais fatalista; tudo que acontece é vontade de Alá. 

iv) Esotéricas: consulta a cartas, objetos, astros — o destino associado ao mês do nascimento;  

b) Cristandade e sincretismo:  

i) Influência mitológica: Deus assume a atribuição dos deuses em definir o destino das pessoas;   

ii) Expressões: ‘tudo tem um propósito’ (plano); ‘Deus está no controle de tudo’; ‘tudo está nas 

mãos de Deus’; ‘o que tem de ser, será; ‘tinha que acontecer’; ‘cada um tem sua hora’.  

c) Considerações:  

i) O determinismo e o fatalismo não têm origem na tradição judaica e cristã;  

ii) Faltam os conceitos de liberdade e responsabilidade do ser humano.   

5) DETERMINISMO: CONCEITOS HEBRAICO E CRISTÃO  

a) Tradição judaica:  

i) Assim como os antigos hebreus inovaram os conceitos de história (aula 4) e tempo (aula 5), 

assim também eles rompem completamente com as noções mitológicas de destino.  

ii) O ser humano é moralmente responsável por suas ações perante Deus e perante a sociedade, 

constrói seu destino e colhe as consequências boas ou más;  

iii) Paradigmas:  

(1) Criação: Deus cria o tempo e o espaço, os animais e o ser humano;  

(2) Imagem de Deus: o ser humano é livre, moral e responsável; Deus cria Adão e lhe dá ordens 

positivas (o que fazer, G 1.27ss; 2.8, 15, 16, 19) e negativas (não fazer, Gn 2.17); Deus não obriga 

o ser humano a cumprir nem o impede de descumprir o estabelecido; após a queda, Deus intervém 

e não apenas aplica a sentença, mas promete redenção;  

(3) Crime de Caim: Deus diz a Caim para vigiar o que está para fazer (Gn 4.7), mas não o impede 

de matar Abel (4.8); após o crime, Deus confronta Caim pelo assassinato do irmão (4.9ss).  

iv) Aliança: estabelece as condições; o destino está aberto à bênção e à maldição (Dt 27 – 28).    

6) PARA REFLETIR  

 
i Verbete ‘determinismo’ em https://pt.wikipedia.org/wiki/Determinismo. Excluí o co-determinismo porque não supõe a existência de Deus.   
ii WOJCIK, D. The End of the World As We Know It: Faith, Fatalism, and Apocalypse in America. New York: NY University Press, 1997, p.3.   
iii Ibid., p. 18.   
iv Verbete ‘Amor fati’ em https://pt.wikipedia.org/wiki/amor_fati.   
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