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Introdução 

Em trabalhos anteriores (1984, 1987 e 1991), lidei com o conceito de destino 

tal qual se apresenta no discurso filosófico Iorubá. Neste capítulo, buscarei 

aprofundar a discussão. 

 

O Corpus dos Odus e duas histórias 

No Corpus dos Odus, coleção de versos que constitui a base do sistema 

divinatório Iorubá, há ao menos duas referências ao conceito de destino tal qual se 

apresenta na filosofia tradicional Iorubá. Em Ogbegunda, conta-se a história de 

como ori (o portador do destino de uma pessoa) é escolhido, no orum (Céu), antes 

do nascimento, e de como tal escolha é irrevogável. É a história de três amigos – 

Orisseku (filho de Ogum), Orileemere (filho de Ijá) e Afuwape (filho de Orunmilá). 

Obatalá terminara a moldagem de seus corpos físicos e eles estavam prontos para 

ir à casa de Ajalá, o oleiro celestial de ori, para escolher seus respectivos oris. Os 

três foram advertidos a irem diretamente à casa de Ajalá, sem se deterem sob 

qualquer pretexto. Ao passo que dois dos amigos seguiram rigorosamente o 

conselho e foram diretamente à casa de Ajalá, o terceiro deles, Afuwape, resolveu 

visitar seu pai antes de ir escolher seu ori. Orisseku e Orileemere foram à casa de 

Ajalá e tomaram o ori de sua escolha, prosseguindo diretamente para a Terra. 

Afuwape foi a seu pai e esteve com um grupo de sacerdotes divinadores que 

vaticinavam para seu pai. Os sacerdotes aconselharam Afuwape a oferecer 

sacrifício para que assim pudesse escolher um bom ori. Assim foi feito e, em 
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seguida, ele foi à casa de Ajalá. Embora tenha encontrado obstáculos pelo caminho, 

todos foram superados, aparentemente devido ao sacrifício oferecido. Com a ajuda 

de Ajalá, escolheu um bom ori e foi próspero em sua vida. Seus dois amigos, 

Orisseku e Orileemere, não fizeram boas escolhas e nunca foram prósperos. Cada 

qual se atrelou a sua escolha até o fim da vida. 

A segunda referência está em Ogunda Meji, um Odu –uma unidade de versos 

do Corpus de Ifá -, que enfatiza a importância de ori para as pessoas. Nesta história, 

cada um dos deuses (maiores e menores) é indagado se está disposto a seguir seu 

devoto ao túmulo, ou seja, literalmente morrer junto com seu devoto. Nenhum 

deles mostra-se disposto, nem mesmo Orunmilá, o mais importante deles, que 

então conclui que somente o ori de alguém o seguirá ao túmulo. Em sentido literal, 

ori significa cabeça, de modo que a conclusão seria literalmente verdadeira: as 

cabeças de pessoas mortas nunca são cortadas antes de seu enterro. Mas aqui há 

também uma verdade metafórica: Ori é um deus, como Ogum e Oyá, mas mais do 

que estes, os Iorubás acreditam que o ori de alguém é seu próprio deus supremo. 

Portanto, a história conclui que nenhum Orixá abençoa alguém sem o 

consentimento de seu ori. Logo, devemos dirigir nossa veneração a nosso ori, não 

a outro Orixá. 

Em ambas as histórias temos o enigma do conceito de destino. Posso 

identificar ao menos sete questões fundamentais que devem ser endereçadas para 

compreender tal conceito. Primeiro, são equivalentes a escolha do ori e a escolha 

de um destino? Segundo, há aí de fato uma escolha? Terceiro, o conceito de 

responsabilidade desempenha algum papel na explicação do conceito de destino? 

Quarto, o conceito abarca a possibilidade de entrelaçamento de destinos, por 

exemplo, os destinos de uma mãe e uma filha? Quinto, como a crença na 

reencarnação repercute no conceito de destino? Sexto, há apenas um destino 

pessoal ou também um destino comunitário? Sétimo, qual a significância do 

destino, e será racional a crença no destino? Abordarei cada uma destas questões 

como uma base para uma teoria coerente do destino. 

 



 3 

Ori e Destino 

Ori, como mencionado acima, significa cabeça na língua iorubá. O que 

então isso tem a ver com destino? Ori é um importante componente da pessoa 

humana. Emi e okan são as outras. Ori, como okan, tem significado dúplice. Refere-

se fisicamente à cabeça, que é considerada vital para o estado corpóreo de alguém. 

A cabeça é, por exemplo, o assento do cérebro. Mas quando um iorubá típico fala 

em ori, refere-se com maior frequência a um componente não-físico da pessoa, já 

que há uma concepção amplamente transmitida de ori como portador do destino 

e como fator determinante da personalidade de alguém. Como este elemento 

insere-se no cenário desta discussão? 

Há consenso na tradição e em sua literatura acerca da constituição do ser 

humano. Conforme a tradição, o ser humano é feito (criado?) pelo esforço 

conjugado do deus Obatalá, feitor do corpo físico, e Olodumare, Ser Supremo, 

doador do emi, a força vital ou alma. Emi é a força imaterial responsável pela vida. 

Sua presença assegura a vida e sua ausência implica a morte. Mas emi é em si 

mesmo imortal e passível de reencarnação em outro corpo. O problema levantado 

por esta crença será posteriormente discutido. Okan, o outro componente da 

pessoa humana, também é de natureza dual, sendo material e imaterial. Em 

sentido material, é o coração; em sentido imaterial, é a mente, tida como centro da 

consciência que pensa, deseja, quer, delibera etc. Enquanto tal, abarca ero 

(pensamento), ife-okan (desejo), eru (medo), etc.1 

Após a doação de emi por Olodumare, o recém-criado corpo-dotado-de-emi 

vai à casa do deus Ajalá, oleiro de ori em busca de um ori. Ori é o portador do 

destino individual. Ori, como antes anotado, não se confunde com a cabeça em sua 

corporeidade. Contudo, em razão da importante função desempenhada pela 

cabeça na vida de uma pessoa, ela é tomada como representação simbólica de uma 

cabeça interna, a qual se torna a portadora do destino. Esta cabeça interna é ori-

inu, ou simplesmente ori. Assim, embora ori não se confunda com destino, é seu 

portador e, enquanto tal, controlador da vida de uma pessoa. 

                                                            
1 Para uma discussão ampla e a defesa de minha concepção de Okan, ver Gbadegesin 1991: ch. 2. 
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O destino é a predeterminação dos desfechos de uma vida, marcado e selado 

no ori. Acredita-se que cada ser humano é dotado de uma atribuição, que 

determina o que poderá tornar-se na vida. 

 

Ori, Destino e o Problema da Escolha 

Como alguém encontra seu destino? Por escolha? Ou imposição? Há várias 

posições conflitantes entre os intérpretes, em grande parte porque existem várias 

posições na literatura tradicional, inclusive no próprio Ifá. Uma compreensão 

completa demanda atenção a todas as posições, ainda que resulte daí um quebra-

cabeças largamente irresolvido. Há três posições que despontam: ayanmo, 

akunlegba e akunleyan. 

 

Ayanmo 

Literalmente, ayanmo significa “aquilo que é escolhido e determinado a 

alguém”. Aqui temos a ideia de destino como escolha e determinação. Contudo, 

não se sabe quem faz a escolha, a deidade ou o humano. Caso seja a deidade, então 

o problema da escolha não se coloca, mas o problema da responsabilidade sim. De 

fato, já que não se escolhe um destino, que é, isto sim, escolhido para o agente, 

com que direito se poderiam imputar culpas por um devir predestinado sem 

qualquer influxo do agente? Se ao agente cabe a escolha, o problema que emerge 

então é sobre o tipo de escolha que uma entidade inconsciente pode fazer. Tratarei 

disto em breve. 

Akunlegba 

Akunlegba significa literalmente “aquilo que é recebido de joelhos”. Aqui o 

destino é concebido como a atribuição imposta a alguém, provavelmente pela 

deidade. O alguém apenas a recebe e não pode influir em seu desenrolar. Nesta 

concepção de destino, o problema da escolha não se coloca, mas sim o da 

responsabilidade. 
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Akunleyan 

Akunleyan significa “o que se ajoelha para escolher”. Aqui é o ser humano 

que escolhe um destino particular. Na primeira das histórias acima, este é o 

conceito utilizado de destino. Afuwape e os outros fazem suas próprias escolhas. 

Pode-se imaginar o seguinte procedimento. O ente corpo-dotado-de-emi vai à casa 

de Ajalá. Lá há numerosas ori inu (cabeças internas) nas quais variados destinos 

estão selados. O ente corpo-dotado-de-emi perscruta a sala e escolhe. Na história 

de Afuwape, é dito que ele procura um ori inu de bela aparência. Mas, por causa do 

sacrifício oferecido por recomendação dos sacerdotes divinadores, Ajalá o ajuda a 

escolher uma realmente boa. De toda forma, enfatiza-se aqui a escolha, colocando-

se assim o problema da escolha. De que maneira? 

Escolhas pressupõem liberdade, informação e alternativas genuínas. 

Nenhuma destas condições se fazem presentes no caso da “escolha” de um destino. 

O ente corpo-dotado-de-emi não é livre, já que necessariamente deve ter um 

destino, não podendo abster-se de fazer uma “escolha”. Em segundo lugar, o ente 

não é livre para escolher, já que não é dotado de personalidade, sem o que é 

impossível ter preferências acerca de quaisquer tipos de vida. É o destino que 

confere a personalidade, dado que somente ele confere gostos e preferências, 

importantes elementos da personalidade. Sem uma personalidade específica, não 

há base para tomada de decisão. Em terceiro lugar, o ser não está plenamente 

informado para a tomada de decisão. Não há indicação sobre o que contém cada 

ori, de modo que o ser não tem parâmetro de comparação entre os oris, sem o que 

é impossível uma escolha real. Finalmente, não há alternativas genuínas, de vez 

que, ao menos no que toca a suas respectivas essências, é impossível distinguir de 

maneira inteligível os oris disponíveis. Cada ori parece exatamente como os outros 

em seu exterior. Com todas estas observações, parece nítido que o conceito de 

escolha é problemático quando se aplica à escolha de um destino (GBADEGESIN, 

1992). 
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Ori, Destino e Responsabilidade 

Se o destino realmente não é fruto de uma escolha genuína, como deve ser 

o caso quando se fala de akunlegba (aquilo que é recebido de joelhos) como fonte 

do destino, então se coloca a questão acerca da pertinência do elogio ou censura. 

Pode alguém ser responsabilizado pelo que não pôde realmente escolher? Ainda 

assim os iorubás tradicionais não se abstêm de censurar/elogiar as pessoas por suas 

ações. Como compatibilizar a aparente inconsistência? Deveria ser simples, caso o 

indivíduo fosse realmente responsável pela escolha de seu destino, e então faria 

sentido elogiar ou censurar. Poder-se-ia argumentar, portanto, que um ladrão de 

carros preso teria escolhido sua punição ao escolher ser ladrão de carros. Só que se 

a escolha não tiver sido sua, mas antes imposta a ele (através de akunlegba), então 

há um problema que não pode ser ignorado. Pode-se abordar a questão de duas 

maneiras. 

Sob certo ponto de vista, o destino não é um fenômeno fixo e assentado, 

mas modificável. Não há dúvida de que os iorubás, em geral, agem como se o 

destino fosse modificável. Assim sendo, mesmo que a alguém se imponha um mau 

destino, há uma responsabilidade de tentar modificá-lo para melhor. A divinação 

das expectativas futuras do recém-nascido é o meio direto de se fazer isso. A lógica 

é que o oraculista pode ver o destino de todos e influir sobre um destino 

desfavorável. Já que o procedimento está aberto a todos, argumenta-se que aquele 

que dele não se valer será o responsável por quaisquer problemas que daí 

advenham, e não o destino inicial. Mas essa conclusão não leva em conta o fato de 

que mesmo se consultado o oraculista, ainda assim pode ser que o destino não se 

altere, ao menos conforme a crença corrente. Pois não é verdade que, na linguagem 

tradicional, ayanmo jo gbiigun? Ou seja, o destino não pode ser remediado. A 

pergunta então deve ser enfrentada: Por que o iorubá típico se recusa a aceitar um 

destino desfavorável para, ao fim e ao cabo, aceitar um mau destino que não pode 

ser alterado? Segundo, por que o iorubá típico age sob a pressuposição de que um 

bom destino pode ser negativamente influenciado por maquinações alheias e 

continuamente se arma contra malfeitores?  
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As respostas a estas perguntas jazem no coração do pensamento filosófico 

Iorubá. Como prelúdio de uma resposta à primeira pergunta, há que se notar o 

seguinte. Um iorubá típico ostenta uma postura otimista diante da vida. É nascido 

em uma família cuidadosa e amorosa. Também sabe que os deuses existem para 

proteção e prosperidade pessoal. Portanto, a postura inicial em relação à vida é de 

otimismo. Em segundo lugar, o procedimento de divinação nunca traz à tona 

predições puramente negativas. A lógica divinatória é predizer de tal maneira que 

os prospectos de vida favoráveis não sejam definitivamente excluídos. Logo, 

mesmo quando o oraculista antecipa um problema, ele tenta lançar uma luz 

positiva e pode recomendar sacrifícios. Por exemplo, não se espera que o oraculista 

diga: “você está destinado a morrer”. Ao invés, o oraculista diria: “recomenda-se 

que você ofereça sacrifícios para evitar uma morte extemporânea”. Ou, 

“recomenda-se que você evite longas jornadas por xyz dias para evitar um 

acidente”. Os exemplos ilustram que mesmo o oraculista avança o aspecto otimista 

da crença no destino. É esta atitude, portanto, que informa o comportamento das 

pessoas e mostra o porquê de agirem na pressuposição de que tudo está bem.  

Contudo, se alguém morre mesmo após ofertar o sacrifício contra a morte 

extemporânea, recorre-se à noção de que tal fora sempre o inevitável destino. 

Poder-se-ia dizer, então, que a doutrina do destino não induz resignação,  à 

primeira vista. Mas se forem concatenadas ambas as fases do processo – a primeira 

de otimismo e a segunda de fatalismo –, então poderia parecer a um crítico rigoroso 

que há uma inconsistência, ao passo que a um simpatizante saltaria aos olhos o 

pragmatismo. 

Uma segunda abordagem é ainda mais problemática, já que decorre da 

pressuposição de que um mau destino pode decorrer do caráter particular do 

próprio indivíduo após a atribuição de um destino que de outra forma poderia ser 

bom. Logo, uma pessoa destinada a ser um bem-sucedido cirurgião poderia tornar-

se um fracasso em razão de sua preguiça e de suas atitudes embusteiras, sendo, 

neste caso, merecedora da censura. Em outros termos, o destino pode garantir 

apenas as possibilidades, mas não a efetiva concretização do prospecto de vida. 

Esta dependeria do esforço dos indivíduos. Daí a ênfase em ese (perna) e owo (mão) 
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na elaboração do conceito. A perna e a mão são símbolos do trabalho duro, sem o 

qual um bom destino não pode ser gozado. Ainda assim, o problema é apenas 

parcialmente resolvido por esta abordagem. De fato, se é possível entender o 

destino no que toca ao sucesso ou fracasso, é difícil entendê-lo diante de 

infortúnios sem uma origem discernível no caráter de uma pessoa. É o caso de uma 

inocente vítima de um terremoto ou enchente, cujo caráter não pode ser culpado 

pelo mau destino sem recorrer-se a pressuposições sobre vidas passadas. 

 

O Entrelaçamento de Destinos 

A própria ideia de destino sugere haver algum entrelaçamento entre os 

destinos de várias pessoas: mãe e filho, cônjuges, amigos e conhecidos. Pois uma 

criança cujo destino seja morrer na infância é nascida em uma família cujo destino 

é se enlutar pela criança. Portanto, pode-se inferir que cada um dos pais também 

escolheu (ou recebeu) um destino correlativo. E, por extensão, seria possível dizer 

que cada membro de uma comunidade em particular escolheu destinos 

correlativos, ao menos na medida em que eventos importantes nas vidas de cada 

qual impactariam as vidas dos outros? Por um lado, o destino de uma rainha é 

governar seu povo, cujo destino inclui ser governado por esta rainha em particular. 

Poderia isto significar que o destino do ladrão de carros incluiria a escolha de sua 

vítima que, por sua vez, estaria então destinada a ser roubada ou talvez assassinada 

por este ladrão em particular? Essa intuição sobre o entrelaçamento de destinos 

provavelmente reflete o modo de vida comunitário entre os Iorubás e pode 

sustentar um argumento pelo apelo à noção de destino comum, utilizado por 

líderes políticos quando lhes convém. 

 

Destino Individual e Comunitário 

Destinos individuais determinam o desfecho de vidas individuais. Destino é 

o significado da existência de alguém, o propósito de existência. Contudo, o 

propósito pessoal não pode ser separado da realidade comunitária da qual o 

indivíduo é apenas parte. Isto se deve, em parte, ao entrelaçamento de destinos 
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acima mencionado. Mas é também devido ao fato de que o propósito da existência 

individual é intrinsecamente ligado ao propósito de existência social, não podendo 

ser devidamente entendido fora desta. Ao passo que confirma a personalidade de 

um indivíduo, o destino também atrela cada indivíduo à comunidade, e a 

personalidade só se torna significativa através do apelo ao destino e à comunidade. 

De toda sorte, destino é, em si mesmo, um conceito comunitário, um meio para a 

comunidade oferecer sentido a seus membros.  

Mas o que significa dizer que o destino é o propósito de existência? Numa 

palavra, significa que o destino de um indivíduo é aquilo para o que ele deveria 

viver. Sustentei alhures que o destino é como uma mensagem a ser entregue. A 

deidade envia a mensagem através de cada pessoa, que assim contribui para a 

totalidade do bem na comunidade em particular e também no universo. Assim 

concebido, há que se levantar o problema de um destino aparentemente mau ou 

até amaldiçoado, como o do ladrão de carros, por exemplo. Como isto poderia 

promover a totalidade do bem no universo? Parece que não se pode sustentar 

consistentemente a visão de que o destino serve para promoção do bem, devendo-

se reconhecer que alguns destinos são claramente maus. 

 A concepção Akan, tal qual interpretada por Kwame Gyekye, evita o dilema, 

já que, de acordo com tal concepção, Deus atribui o destino e é sempre bom. A 

ocorrência do mal no mundo é então atribuída à existência de pessoas 

amaldiçoadas. Contudo, como sustentei alhures (1991), o problema aqui é que as 

três teses sustentadas por Gyekye não podem ser consistentemente sustentadas. 

As três teses são: Deus impõe destinos; destinos são sempre bons; destinos são 

inalteráveis. Se adicionarmos às três teses o fato óbvio de que o mal está presente 

na comunidade Akan – pessoas morrem prematuramente; desastres naturais são 

forças reais contra as quais as pessoas se batem –, então, se torna nítido que uma 

das três teses é falsa. Gyekye admite que o caminho de uma pessoa pode estar 

“cercado de fracassos, seja por conta suas próprias ações, desejos, decisões e 

intenções, seja por conta das atividades de supostas forças malévolas” (1987, p. 116). 

Se tais forças malévolas forem humanas, então o próprio destino destes humanos 

é mau, o que quer dizer que há de fato destinos maus. Ou quer dizer que, caso 
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fossem originalmente bons e se tornaram maus, então o destino é alterável. Caso 

tais forças malévolas forem naturais, então novamente quer dizer que há de fato 

destinos maus. 

 

Destino e Reencarnação 

Duas outras importantes crenças entre os Iorubás são a imortalidade da 

alma e a reencarnação, fazendo-se necessário esclarecer como a crença em um 

destino se compatibiliza com estas duas. Os Iorubás buscam três bens no mundo: 

ire owo, ire omo e ire aiku pari iwa (o bem da riqueza, o bem dos filhos e o bem da 

imortalidade). O último é para eles o mais importante, já que é a coroa da 

existência (iwa). Aiku significa imortalidade. A crença é que a morte corpórea não 

é o fim da vida de alguém, já que a alma persiste em outro plano da existência. Esta 

alma (emi) pode então reencarnar em outra forma de existência posteriormente. 

Logo, um pai falecido poderia reencarnar na forma de um filho de sua própria filha 

ou neta. No que toca à crença no destino, as crenças na imortalidade e 

reencarnação suscitam várias questões. Primeiro, como se pode conceber a relação 

entre o destino originalmente atribuído a uma certa pessoa em sua primeira vida e 

o novo destino atribuído em sua nova vida? Será o mesmo destino que é apenas 

temporariamente suspenso pela morte ou a será que esta morte é apenas um 

pedaço de um destino mais longo que deverá ser inteiramente vivido? Ou o 

primeiro destino caduca na primeira morte e um novo destino tem início a cada 

reencarnação? Parece que não se dedicou muita reflexão a este quebra-cabeças no 

âmbito da especulação filosófica tradicional sobre o destino. 

Poderíamos tentar ver como cada uma das várias opções se sairiam. 

Primeiro, suponhamos que seja um mesmo destino que se estende a todas as vidas 

do indivíduo. Daí se seguiria que não se morreria realmente até que todos os 

detalhes do destino individual se esgotassem nas várias vidas. De fato, alguns mitos 

ilustrativos da crença sugerem algo neste sentido. Há, por exemplo, a história de 

certo jovem rapaz que, quase no momento de vir ao mundo pela primeira vez, 

recitou seu destino para aprovação de Olodumare, o Ser Supremo. Seu destino era 
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vir ao mundo, viver até sua juventude, ter uma namorada, acertar uma data para o 

casamento e, no dia do casamento, ao ir ao mato se aliviar, ser mordido por uma 

serpente venenosa. Então, ele disse: “eu voltaria”. Em outras palavras, ele 

terminaria sua vida desta maneira. Conforme este relato, reencarnação seria a mera 

continuação da mesma vida. Mas se este é o caso, não haveria necessidade de se 

escolher um novo destino. “Eu voltaria” teria que se seguir de uma continuidade 

narrativa que contasse o que sobreviria. Talvez a versão “então eu ficaria mais um 

pouco e voltaria para nascer novamente na família original de meu pai”. Isto 

explicaria o fenômeno de abiku, nascer-para-morrer criança. 

Mas suponhamos que a pessoa receba uma nova atribuição de destino a 

cada reencarnação. Poderia então ser dito que a mesma pessoa estaria 

reencarnando a cada morte? Isto levantaria problemas sérios a respeito do 

significado de ser a mesma pessoa. Pois se é verdade que a personalidade de alguém 

se determina pelo tipo de destino que lhe cabe, então cada nova atribuição de 

destino escolhido por seu emi faria despontar uma pessoa diferente, dado que o 

destino escolhido não é idêntico ao anterior. Logo, ainda que na vida atual o novo 

ente fosse trazido à luz pela mesma mãe que antes, isto não implicaria tratar-se da 

mesma pessoa. Tudo se resume ao que uma pessoa é, e na tradição a pessoa é uma 

combinação de ara (corpo), emi (alma ou força vital) e destino (kadara ou ipin). 

 

O significado de destino: abordando a questão da racionalidade 

A crença no destino ocupa lugar especial na visão de mundo iorubá. Tal qual 

o acaso e a causalidade são conceituados – em termos de linguagens pessoais 

conotativas do agir dos deuses e outras entidades espirituais –, a crença no destino 

encaixa-se perfeitamente no sistema de pensamento iorubá. Ademais, caso 

explore-se cuidadosamente, desvela-se sua racionalidade. Não há dúvida de que a 

crença tem uma função, que é garantir que os seres humanos tenham um papel a 

desempenhar no mundo, ainda que se trate de um papel atribuído. Está implícita, 

além disso, a garantia de que os seres humanos não estão sozinhos, totalmente a 

sós, porque seu papel é endossado pela deidade. Finalmente, há a garantia de que 
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suas vidas têm significado, que está codificado em seu destino. Extraem-se dois 

ensinamentos correspondentes. Primeiro, não se deve preocupar excessivamente 

com o fracasso, que pode estar predestinado. Mas, em segundo, já que o destino 

pode nos indicar possibilidades2, não se deve ser complacente tampouco. Esta 

crença indica que os Iorubás sentem alguma ansiedade em situações além de seu 

controle e têm o afã de proverem-se a si algum conforto psicológico diante de das 

asperezas e quedas da vida.  

Pode-se conceder, pelo exposto no último parágrafo, que a crença no 

destino tem sua racionalidade. Mas uma questão adicional seria cabível: é racional 

a própria crença? Esta é a questão posta pelo falecido Peter Bodunrin. Assim ele 

formula seu argumento: 

Demonstrar o porquê de alguém se aferrar a uma crença em 

particular não basta para demonstrar que aquela crença seja 

racional. Diante de qualquer prática social, pode-se sempre 

encontrar uma razão para ela (...). Uma explicação de um evento 

a partir dos motivos de uma pessoa ou de um deus somente será 

racional se forem fornecidas evidências da existência da pessoa ou 

deus, ou se razões suficientes forem dadas para que se possa 

assumir sua existência por implicação e se argumentos forem 

aduzidos pelos quais a pessoa ou deus deva ser pressuposto por 

implicação em um evento particular. Certamente, demonstrar que 

certa crença decorre de necessidades emocionais, caso isto seja de 

fato verdade, dificilmente pode ser tomado como prova de sua 

racionalidade (1984, p. 15). 

 

 O ponto levantado por Bodunrin é que uma crença tradicional deve ser 

avaliada de um ponto de vista filosófico. Não se pode falhar nesta prova. Tudo 

aquilo que dissemos sobre o destino como provedor de sentido para a vida de uma 

                                                            
2 O termo original potenciality poderia ser traduzido mais fidedignamente por potencialidade. A opção 
por possibilidade decorre do fato de que o termo potência, e seus quejandos, traz em si enorme carga 
semântica aristotélica (N .T.). 
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pessoa pode ser verdade, mas a questão ainda assim deve ser colocada: o quão 

racional é esta crença? A pergunta pode ser respondida de várias perspectivas. 

Identificarei três. Primeiro, a crença é coerente? Ou seja, seus componentes são 

compatíveis entre si? Segundo, a crença é consistente com outras crenças do povo 

sobre o mundo? Terceiro, a crença ou teoria é compatível com a realidade prática 

tal qual a experimentamos?  

No que toca o primeiro ponto dentre os levantados acima parece óbvio que 

há tensão entre os vários componentes do conceito de destino. De um lado, há 

tensão entre a ideia de predestinação e a ideia de responsabilidade individual.  A 

relação é análoga àquela entre determinismo e livre arbítrio. Se assumirmos que o 

destino é modificável, então poderemos fazer uma analogia entre destino e 

determinismo moderado, que é compatível com livre arbítrio. Poder-se-ia sugerir 

então que a noção de destino também é compatível com a de responsabilidade. 

Mas isto apenas desloca a incoerência para outra arena. Aqui é instrutivo citar 

Barry Hallen: 

Um iorubá dirá que uma vez determinado o destino por Olorum, 

não poderá ser modificado. Deverá necessariamente acontecer. 

Não obstante, em outras ocasiões a mesma pessoa dirá que é 

possível a alguém descolar-se do destino aquinhoado, ou seja, 

confundir-se e perder-se no curso de sua vida, executando ações 

para si absolutamente desajustadas. Ou então uma força externa 

poderá interferir no curso do destino de alguém. Nenhum destes 

é totalmente consistente com a crença de que, uma vez 

determinado o destino, torna-se inalterável e deverá advir. (apud 

BODUNRIN, 1984, p. 16). 

 

Isto certamente aparenta ser um exemplo de crenças sustentadas 

inconsistentemente no âmbito de uma mesma estrutura de crenças e, conforme 

Bodunrin, tal exemplo deve ser visto e avaliado enquanto tal. Mas não é esta a 

posição de Hallen, pelo que Bodunrin lhe fará objeção. Para Hallen, só há uma 

inconsistência se olharmos para a crença iorubá do ponto de vista ocidental. Ele vê 
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as várias crenças que podem ser invocadas diante da exigência de uma explicação 

como sendo comparáveis aos 

As várias partições que são dispostas ao longo das alas de um palco 

podem ser posicionadas conforme demandado pela próxima cena. 

Cada partição corresponde a certa crença. Há outros painéis-de-

crença nas alas de palco que seriam conflitantes se levados a cena 

simultaneamente. Mas isso não ocorre (exceto em circunstâncias 

excepcionais) porque quando certo tipo de problema ocupa o 

palco central, o mesmo tabique é sempre removido para servir 

como seu plano de fundo explicativo (apud BODUNRIN, 1984, 

p.17). 

 

Bodunrin não se agrada deste enfoque, visto por ele como “uma boa 

explicação do porquê de os Iorubás não estranharem viver com crenças 

inconsistentes”. Mas, como colocado por ele, “a explicação de Hallen dificilmente 

pode ser tomada como demonstrativa de que os Iorubás têm noções consistentes 

acerca do destino como se apresenta em seu conceito de ori; sua explicação 

esclarece, isto sim, porque os Iorubás não veem inconsistências em seu sistema de 

crenças. Mas isto não suprime a inconsistência” (ibid.). Neste ponto, penso que 

Bodunrin está certo. É a posição que sustentei alhures (1987). Contudo, não quero 

dizer que seja impossível encontrar argumentos que suprimam a inconsistência. 

A questão é: que tipo de argumento pode suprimir a inconsistência 

aparente? A questão sobre a crença na modificabilidade do destino é fundamental 

para a teoria. O ponto que levantamos neste particular é se esta crença é 

compatível com a ideia de um destino pétreo e imodificável. Uma maneira de 

escapar ao dilema aparente é entender a crença em um destino imodificável como 

sendo fatalista, e argumentar que esta não é a posição dos Iorubás. Muitos 

estudiosos têm argumentado desta maneira. Assim é que Moses Makinde (1985) 

traçou uma distinção entre destino duro, que ele identifica com o fatalismo, e 

destino moderado, que ele identifica com o conceito iorubá de ori. Se o fatalismo 

implica imodificabilidade, o destino moderado, como em ori, não implica. Portanto, 
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prossegue o argumento, não há inconsistência na crença. Outro argumento é que, 

conforme os Iorubás, mesmo o conceito duro de destino está aberto à modificação. 

Conforme esta interpretação, o conceito de ase (éditos divinos especiais) é superior 

aos conceitos de ori ou ayanmo (destino) porque é oriundo de Olodumare. O ponto 

aqui, então, é que Olodumare pode levar a efeito uma modificação através de ase, 

caso súplicas sejam-lhe dirigidas e acolhidas. O fato de os Iorubás agirem como se 

acreditassem num destino alterável parece sustentar esta interpretação. 

O segundo ponto diz respeito à compatibilidade entre a crença no destino 

e outras crenças dos Iorubás sobre o mundo. Uma listagem das crenças dos Iorubás 

sobre o mundo incluirá ao menos as seguintes: Há um Deus; há Orixás (deidades 

menores); a morte é inevitável; trabalho é o remédio para pobreza; bom caráter é 

beleza, é o rei de todos os talismãs; moderação é fonte de honra e respeito etc. A 

partir desta lista de crenças, poderia ser dito que alguma destas crenças é 

incompatível com a crença no destino? Outra vez poderia parecer que a crença em 

ori como determinante do sucesso/fracasso seria inconsistente com a crença no 

trabalho como remédio para a pobreza. Contudo, como observado antes, os 

Iorubás reconhecem a importância do trabalho duro para a concretização de um 

bom destino. É por isso que ese (perna) e owo (mão) entram em cena. Isto quer 

dizer que mão e perna são importantes instrumentos para a concretização do 

destino de alguém. Logo, pareceria não haver conflito entre as duas crenças. No 

que toca ao caráter, também foi observado antes que uma das maneiras pelas quais 

se pode alterar um destino é pelo caráter. Evidentemente, pode-se indagar como o 

caráter poderia contribuir para alterar um destino, já que o caráter deveria ser um 

componente do próprio destino. Pessoalmente não vislumbro uma resposta 

adequada para este problema no âmbito da estrutura desta crença. 

O terceiro ponto faz indagar se a teoria do destino é compatível com a 

realidade/prática tal qual a experimentamos. Por exemplo, já que a teoria do 

destino indica haver uma atribuição do destino antes mesmo de virmos ao mundo, 

a resignação seria uma implicação prática possível. Mas na prática ninguém adota 

uma filosofia da resignação. Será que isto sugere então que a teoria é incompatível 

com nossa prática? Outra vez, uma maneira de abordar o ponto seria chamar a 
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atenção para a complexidade da teoria e seus corretivos endógenos. Alguém 

poderia dizer que destino não implica, nem mesmo em tese, resignação, pois a 

noção de destino diz respeito a possibilidades. Uma possibilidade é algo que ainda 

está pendente de consumação. Alguém poderia dizer, além disso, que uma vez que 

o destino é somente uma possibilidade, não se poderia nem mesmo teoricamente 

adotar uma filosofia de resignação até que tenham sido levados a efeito, sem 

sucesso, esforços persistentes. Mas é claro que há outras crenças no sistema que 

rejeitam a mensuração do sucesso a partir da riqueza ou posição social. Ademais, 

como discutido antes, poderia ser salientado que a teoria do destino acolhe o 

conceito de ase (éditos divinos) e, por consequência, mesmo uma noção dura de 

destino é sujeita a modificação através da intervenção de Olodumare (Deus). Logo, 

a teoria é aparentemente inconsistente com esforços práticos para evitação do 

fracasso. Parece, então, que se faz necessária uma detida análise de toda a lógica 

da teoria. Só então é que se poderia esperar uma melhor adequação entre a teoria 

e a prática do destino. 

 

Conclusão 

De tudo que se expôs, parece que o conceito de destino, tal como é posto 

pelo discurso filosófico iorubá, tem bom potencial de recompensa como objeto de 

investigação filosófica. Eu tentei apenas levantar alguns pontos que demandam 

análise e investigação detida. Estou certo de que há muitos outros a serem 

colocados e, mesmo em relação aos pontos que tentei endereçar aqui, há bem mais 

a ser dito e não poucas objeções a serem consideradas. Mas penso estar claro que 

não se pode descartar o conceito sem maiores argumentos como se fosse algo 

irracional. Também parece estar claro que não se pode operar uma cisão entre a 

teoria e a prática do destino sem muita argumentação. Finalmente, uma vez que a 

crença no destino segue sendo um traço proeminente na vida social do povo, 

requer-se esforço filosófico sério e continuado para lidar-se com os vários pontos 

que precisam ser resolvidos em direção a uma formulação adequada da teoria. 
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