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“Podemos escolher o que semear, mas somos 

obrigados a colher aquilo que plantamos” 

(Espiritismo, Episódio 63). 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo tecer considerações sobre o conceito de livre-arbítrio 

apresentado no documentário Destino ‘versus’ Livre-arbítrio da série Sagrado
1
 (episódios 60 

a 66). Sob o olhar de diversas manifestações religiosas, o documentário coloca na ordem do 

dia a necessidade de pensarmos se as agruras de nosso tempo, tais como as catástrofes 

naturais, a violência e a injustiça social, podem ser entendidas como consequências das 

escolhas humanas ou se o mundo estava predestinado a estes acontecimentos.  

Importa ressaltarmos uma permanência importante no discurso das religiosidades 

entrevistadas: a afirmação do homem enquanto construtor da história, responsável, em grande 

medida, por suas escolhas e pelas consequências destas. Neste sentido, podemos pensar qual é 

a relação entre educação e religião, considerando que o conhecimento possibilita um melhor 

uso do livre arbítrio humano. 

 

Sobre a Série Sagrado 

A série Sagrado, um programa produzido e transmitido pelas emissoras TV Globo e 

Canal Futura, abordou 18 diferentes temas, subdivididos em 126 episódios, que foram ao ar 

entre os dias 05 de outubro de 2009 e 26 de março de 2010. O objetivo central foi propiciar 

um espaço pelo qual os telespectadores fossem instigados a refletir sobre alguns dos 

problemas que afligem nosso tempo, questões fundamentais que precisam ser objeto de nossa 

atenção, até mesmo para que a vida em sociedade continue sendo possível.  

A série tem como fio condutor uma abordagem espiritual, que envolveu o olhar de um 

representante de cada uma das sete religiosidades mais difundidas no Brasil: o catolicismo, o 

budismo, o islamismo, as denominações evangélicas, o espiritismo, o judaísmo e as religiões 
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afro-brasileiras. 

Um tema específico por semana foi abordado, sob forma de documentário, mostrando 

a visão e o entendimento de cada religião a respeito de assuntos muitas vezes polêmicos. 

Vejamos quais foram eles: 

 Lugar e papel das religiões no mundo contemporâneo (05 a 13 de 

Outubro de 2009); 

 Tragédia e solidariedade (14 a 22 de Outubro de 2009); 

 Violência urbana (23 de Outubro a 02 de Novembro de 2009); 

 Lugares e papéis sociais da mulher no mundo contemporâneo (03 a 11 de 

Novembro de 2009); 

 Vaidade e culto ao corpo (12 a 20 de Novembro de 2009); 

 Novas Famílias (23 de Novembro a 01 de Dezembro de 2009); 

 Quando começa, quando termina a vida? (02 a 10 de Dezembro de 2009); 

 Ganância: a permanente tensão riqueza „versus‟ felicidade (11 a 21 de 

Dezembro de 2009); 

 Liberdade sexual (orientações de gênero, poligamia) (22 a 30 de 

Dezembro de 2009); 

 Estado laico (limites entre religião e Estado; movimentos religiosos no 

Congresso Nacional) (31 de Dezembro a 08 de Janeiro de 2010); 

 Destino „versus‟ livre arbítrio (11 a 19 de Janeiro de 2010); 

 Liberdade de expressão (20 a 28 de Janeiro de 2010); 

 Vida após morte (29 de Janeiro a 08 de Fevereiro de 2010); 

 Fome „versus‟ vontade de comer (09 a 17 de Fevereiro de 2010); 

 Corrupção (18 a 27 de Fevereiro de 2010); 

 Essência do ser humano (01 a 08 de Março de 2010); 

 Meio-ambiente (10 a 18 de Março de 2010) e 

 Crianças abandonadas (19 a 26 de Março de 2010). 

 

De acordo com o olhar dos líderes religiosos entrevistados, os temas acima citados 

constituem um caminho pelo qual, sob a luz da diversidade religiosa, é possível promover 

ensinamentos mais profundos, de descobrimento de nossa essência, de uma formação que seja 

capaz de despertar a compaixão e o compromisso entre os homens das mais diferentes crenças 

e culturas.  

Como nos posicionamos diante das adversidades, dos contrastes, da velocidade de 

nosso tempo? A série coloca questões como estas na ordem do dia, não para respondê-las, 

mas para que sejam objeto de nossa reflexão cotidiana, para que não perdamos de vista a 

reflexão e a sensibilidade que nos torna humanos.  

 

Destino ‘versus’ livre arbítrio 

Dentre os diversos temas discutidos na série, chamou-nos a atenção o documentário 

Destino ‘versus’ livre arbítrio, uma vez que a análise tinha como problemática pensarmos se 
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as escolhas humanas são ou não necessárias, se os homens são autores de sua própria história 

ou se há um mundo pré-determinado e, portanto, totalmente independente de nossas ações e 

vontade.   

O fato é que diariamente precisamos fazer escolhas, e estas escolhas não são neutras, a 

forma com que vemos o mundo não é neutra, mas permeada pela educação que recebemos, 

pela religiosidade, por aquilo que acreditamos ser certo ou errado. Muitas vezes, decidir o 

caminho a seguir é fonte de angústia e preocupação. Diante da incerteza, é comum que as 

pessoas abram mão da razão humana, atribuindo os acontecimentos de sua vida a uma força 

superior. Afinal, o homem é ou não responsável por suas ações e autor de sua própria 

história?  

Eis a resposta de cada religião a esta indagação: 

 

Para a fé de matriz africana, umbanda e suas ramificações, Deus deu ao 

homem o livre arbítrio para que ele pudesse ter consciência de seus atos, de 

seus pensamentos e as consequências disso. Então o destino nada mais é do 

que fruto desse livre arbítrio. [...] o caminho é livre, mas depende de nosso 

esforço (Religiões afro-brasileiras, Episódio 60).  

 

O homem tem plena liberdade de escolha, a condição de sua própria vida. O 

que ele deve é nortear o senso de responsabilidade, um observar das causas e 

condições que geram sofrimento ao outro e a si próprio, ou seja, não gerar este 

sofrimento (Budismo, Episódio 61).  

 

Para o catolicismo Deus se revela na história, e nessa história o homem é 

colaborador Dele [...]. Segundo a tradição cristã o nosso destino não está pré-

concebido, nem está traçado de antemão. Nós temos que construí-lo com a 

nossa vida. Nossa vida é história de salvação, podendo ser história de 

perdição, mas quem decide isso somos nós [...] (Catolicismo, Episódio 62). 

 

Se tudo, quando nós nascemos, já está escrito, o que nós alcançarmos na vida 

não tem mérito algum [...]. Seríamos meramente robôs perante essa vida. [...] 

para os espíritas as coisas que acontecem conosco têm sempre um caráter 

educativo, nós estamos aqui para aprender a crescer na direção correta 

(Espiritismo, Episódio 63).  

 

No islã não existe contradição entre o destino e o livre arbítrio, pois o ser 

humano só será julgado em situações que tenha poder de escolha. As demais 

situações, que fogem ao seu controle, servem somente como um teste para que 

Deus saiba como o ser humano irá aplicar esse livre arbítrio em relação às 

adversidades e às dádivas por Ele proporcionadas (Islamismo, Episódio 64). 

 

Um dos pontos centrais da visão judaica é o não fatalismo, cada um de nós é 

responsável pela construção do próprio destino, da determinação do rumo da 

sua vida, do exercício do livre arbítrio. Dessa maneira trazemos a 

responsabilidade pelos nossos atos, pensamentos, atitudes e ações para nós 
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próprios ao invés de responsabilizar algum fator externo [...] Deus é o criador 

e o ser humano é responsável, numa parceria com Deus, de completar esse 

processo de criação (Judaísmo, Episódio 65).  

 

Deus é amor, Ele criou homens e mulheres para relacionamentos 

significativos, relacionamentos verdadeiros. Relacionamentos de amor se 

concretizam por pessoas livres, Deus é livre e quer que homens e mulheres 

também sejam livres. Deus não conspira contra a liberdade, Ele a respeita. 

Deus é contra tudo que escraviza, tudo o que nos rouba a capacidade de dizer 

sim ou não, quero ou não quero. [...] Deus está na origem do exercício de 

nossa liberdade. Não existe destino, existe construção da história [...] 

(Evangélicas, Episódio 66). 

 

De acordo com os depoimentos que acabamos de expor, podemos afirmar que há, em 

todas as religiões, uma certeza: não existe um mundo dado, imutável, no qual os homens 

apenas sejam habitantes passivos. Em cada um dos episódios vislumbramos o homem como 

autor de sua própria história, responsável por si e pelo todo social. Mesmo que trabalhe em 

parceria com o divino, o homem tem o livre-arbítrio e precisa decidir entre o sim e o não.  

O conceito de livre-arbítrio presente nas falas dos entrevistados consiste na liberdade 

de escolha humana e implica, irremediavelmente, em uma responsabilidade dos homens em 

relação ao outro e ao futuro do todo social. Esta liberdade apresenta sempre dois caminhos a 

seguir, um querer ou não da vontade. 

A este respeito, Arendt
2
, em sua obra A vida do espírito: o pensar, o querer e o julgar, 

escreve que esta vontade em nós é um querer que atua como força que unifica e liga o aparato 

sensorial humano ao mundo exterior e é, então, aquilo que reúne diferentes faculdades 

espirituais do homem. Para a autora essa vontade humana é a fonte de toda sua ação. A 

vontade decide como usar a memória e o intelecto (p. 262) para decidir entre o querer ou não. 

Se a vontade nos impulsiona, é preciso que seja uma boa vontade, pois o ato livre não deve 

ser cego ou instintivo, mas guiado pela razão. 

Embora nosso foco seja o documentário Destino ‘versus’ Livre-arbítrio, ao falarmos 

em livre-arbítrio da vontade humana, não poderíamos deixar de nos remeter, mesmo que de 

maneira muito breve e sucinta, ao pensamento agostiniano na obra O Livre-arbítrio
3
. 

Agostinho foi considerado o primeiro filósofo da vontade
4
 e muito embora seja uma 

abordagem cristã e de um período muito distante e distinto do nosso, Agostinho é uma 

importante autoridade e suas formulações fundamentais para entendermos que não só temos o 

livre-arbítrio, como também precisamos ser sábios em sua utilização, ou seja, conhecer cada 

vez mais, a fim de que tenhamos uma boa vontade e que nossas decisões sejam pautadas na 
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razão.  

Teórico e legitimador da doutrina cristã, Agostinho dava ênfase à necessidade de os 

sujeitos serem formados, educados, ou seja, direcionados para um agir bom e racional da 

vontade. Educar, para Agostinho, era subsidiar o homem de forma a capacitá-lo ao bom uso 

de sua liberdade de escolhas. Deste ponto de vista, o ensino converge sempre para o bem. É o 

que podemos verificar na passagem do O Livre-arbítrio, onde Agostinho dialoga com Evódio: 

 

Ag. – Julgas a instrução ser algo de bom? 

Ev. – Quem se atreveria a dizer que a instrução é um mal? 

Ag.  - E caso não for nem um bem nem um mal? 

Ev. – A mim parece-me que é um bem. 

Ag. – Por certo! Com efeito, a instrução comunica-nos ou desperta em nós a 

ciência, e ninguém aprende se não for por meio da instrução. Acaso tens outra 

opinião? 

Ev. – Penso que por meio da instrução não se pode aprender a não ser coisas 

boas (AGOSTINHO, 1995, p. 26). 

 

Nesse diálogo, com base em sua idéia de que quanto mais o indivíduo conhece, mais 

condições ele tem de fazer boas escolhas, o autor considera que a instrução é um bem. O mal 

seria a falta da instrução. Esta é uma lição importantíssima para o nosso tempo. 

Esta é uma idéia que está ligada intimamente à educação, pois só o conhecimento pode 

dar condições para o homem fazer bom uso do seu livre-arbítrio, dá suporte para saber 

escolher entre o que é bom ou mal em relação a cada momento e situação em que se vive. 

Reside no fato de termos que fazer escolhas a necessidade de uma excelente formação, 

pois o indivíduo não nasce pronto, ele é construído e precisa ser preparado para fazer um bom 

uso de sua liberdade, possuir uma boa e reta vontade. 

 

Agostinho - [...] dize-me ainda: tens consciência de possuir boa vontade? 

Evódio - O que vem a ser boa vontade? 

Agostinho - E a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade, 

para atingirmos o cume da sabedoria. Considera agora, se não desejas levar 

uma vida reta e honesta, ou se não queres ardentemente te tornar sábio. Ou 

pelo menos, se ousarias negar que temos a boa vontade, ao querermos essas 

coisas.  

Evódio - Nada disso eu nego, porque admito que não somente tenho uma 

vontade, mas, ainda uma boa vontade (AGOSTINHO, O Livre-arbítrio, I, 11, 

25). 
 

Para Agostinho o homem precisa querer fazer o bem, por comprometimento: com 

Deus, com a sociedade ou consigo mesmo. Mas, optar pelo bem não é uma imposição, é uma 
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possibilidade. Segundo este pensamento, o homem que não tiver a capacidade de livre escolha 

não pode ser chamado bom ou justo, pois, neste caso, suas ações não são livres, mas impostas, 

ou seja, ele não age virtuosamente, age por falta de possibilidades. 

Uma vez que temos opções de escolha, o livre-arbítrio, que é um bem, pode dar-se a 

alguma escolha indevida. Tal fato é explicitado por uma analogia, visto que nossos membros, 

que são bons, também podem dar-se a alguma má ação. 

 

[...] vês que grande privação é para o corpo não ter as mãos, e contudo 

acontece que há quem use mal das próprias mãos. Realizam com elas ações 

cruéis e vergonhosas. Se visses uma pessoa sem pés, afirmarias que lhe falta à 

integridade do corpo, um bem muito valioso. [...] Ora, compreendes quão 

precioso bem faltaria ao rosto quando lhe faltam os olhos. [...] do mesmo 

modo como aprovas a presença desses bens no corpo e que, sem considerar os 

que deles abusam, louvas o doador, de igual modo deve ser quanto à vontade 

livre, sem a qual ninguém pode viver com retidão (AGOSTINHO, O Livre-

arbítrio, II, 18, 48). 

 

Em Agostinho vimos que o conveniente seria que o homem possuísse uma retidão da 

vontade. Desse modo, o corpo estaria submisso ao intelecto e o homem seria capaz de 

observar os valores, a moral e os bons costumes, que são a base da formação cristã e que 

fornecem meios para mudar o próprio comportamento e a sociedade.  

 

Considerações finais 

Do ponto de vista dos representantes religiosos do documentário por nós apresentado, 

bem como também evidenciamos em nossa breve abordagem do O Livre arbítrio de 

Agostinho, não há destinos previamente traçados, tampouco um mundo pronto por onde os 

homens passam sem imprimir nele quaisquer modificações.  

O mal existe, as coisas inesperadas e ruins acontecem, mas, segundo as diversas 

religiosidades, isso se deve ao uso abusivo de nossa liberdade, ou seja, porque nem todas as 

nossas decisões são pautadas em uma razão reflexiva e voltadas para o bem coletivo. 

Independentemente destas coisas, a vontade livre é considerada uma dádiva: 

 

A vontade livre é um bem concedido por Deus aos homens, sem ele não 

haveria mérito nem desmérito nas atitudes humanas, nem responsáveis e nem 

irresponsáveis, virtude ou vício. A possibilidade de fazer o mal é inseparável 

do livre-arbítrio, mas o poder de não fazê-lo é a marca da liberdade. E o fato 

de alguém se encontrar confirmado na graça, a ponto de não poder mais fazer 

o mal, é o grau supremo da liberdade. Assim, o homem que estiver mais 
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completamente dominado pela graça de Cristo será também o mais livre 

(AGOSTINHO, O Livre-arbítrio, introdução, p. 18). 

De todas essas faculdades, a mais importante é a vontade, intervindo em todos 

os atos do espírito e constituindo o centro da personalidade humana. A 

vontade seria essencialmente criadora e livre, e nela tem raízes a possibilidade 

de o homem afastar-se de Deus. Tal afastamento significa, porém, distanciar-

se do ser e caminhar para o não-ser, isto é, aproximar-se do mal. Reside aqui a 

essência do pecado, que de maneira alguma é necessário e cujo único 

responsável seria o próprio livre-arbítrio da vontade humana (PESSANHA
5
, 

1984, p. XVII. Grifo nosso). 

 

Nos discursos religiosos, e também em O Lívre-arbítrio de Agostinho, vimos que o(s) 

ser(es) supremo(s) preza(m) por esta liberdade, que não escraviza(m) a mente humana, pelo 

contrário, há liberdade. Nesse sentido, a vontade pode levar o homem a querer, ou não, fazer o 

bem. 

Ao tecermos algumas considerações sobre o livre-arbítrio, não tínhamos em mente 

esgotar a discussão, mas apontar que é um tema importante e atual. Do nosso ponto de vista, 

discutir livre-arbítrio e destino na atualidade, em rede nacional e em horários estratégicos, 

denuncia um debate ainda eminente e que os homens ainda têm dúvidas quanto ao seu papel e 

responsabilidades diante da vida. Estamos todos assistindo assustados a „fúria dos deuses‟, a 

violência, a intolerância e as catástrofes, porque é mais cômodo do que assumir que o que 

estamos vivendo tem o nome de „colheita‟, daí nossa escolha da epífrase deste trabalho: 

“Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos” 

(Espiritismo, Episódio 63). 

Os depoimentos do documentário convergem para o fato de que nosso futuro é, 

indubitavelmente, uma colheita dos frutos das escolhas que fazemos hoje. E dentre essas 

escolhas, uma importantíssima coloca-se como primazia para a continuação da sociedade: 

trata-se de aprendermos a condição humana e a vivermos juntos, terceiro dos Sete saberes 

necessários à educação do futuro (MORIN
6
, 2007). Mesmo que haja em nosso tempo uma 

relutância em considerar as influências da religião no processo formativo dos homens, todas 

as manifestações religiosas têm como discurso fundante a solidariedade, a tolerância, o 

respeito à vida e a diversidade, podem, portanto, contribuir para uma formação cujo norte seja 

construir uma sociedade melhor. 

 

Notas 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 

Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

8 

 

                                                 
1
 Todos os documentários da série Sagrado estão disponibilizados, em forma de vídeos, no site 

www.sagrado.org.br. 

2
 ARENDT, Hannah. A vida do espírito: o pensar, o querer e o julgar. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000. 

Disponível em: <http://www.4shared.com/document/RBo09mVl/ARENDT_Hannah_-__A_vida_do_esp.html>. 

Acesso em: 09.ago.2010. 
3
 AGOSTINHO. O Livre-arbítrio. São Paulo: Paulus, 1995. 

4
 ARENDT, 2010, p. 248. 

5
 PESSANHA, J. A. M. Vida e Obra de Santo Agostinho. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

6
 MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo - Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 

2007. 


