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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo uma investigação acerca das principais questões que 

permeiam o problema filosófico da identidade pessoal. Busca um estudo aprofundado 

relativamente às três principais teorias comumente discutidas na história da filosofia sobre o 

tema, quais sejam: a teoria da continuidade espaço-temporal, a teoria da alma e a teoria da 

continuidade psicológica. Objetiva-se analisar também os principais problemas apontados a 

essas três teorias, bem como as mais significativas modificações sofridas por elas ao longo do 

tempo, tal como as novas teorias criadas, objetivando solucionar os respectivos problemas, 

mas tendo como base a teoria lockeana da continuidade psicológica. Neste sentido, destacam-

se as contribuições dadas pelo filósofo contemporâneo Derek Parfit. Para isso, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica, além do método hipotético-dedutivo, a fim de analisar a teoria, 

construir hipóteses e conjecturas, colocá-las à prova, submetendo-as a testes e aos mais 

variados problemas apontados por diversos filósofos ao longo do tempo, para, então, 

estabelecer sua força e veracidade. Por fim, analisou-se a responsabilidade criminal no Direito 

Penal brasileiro atual, tecendo as principais diferenças entre essa responsabilidade e aquela 

defendida por John Locke em suas obras, que tinham como base a identidade pessoal como 

continuidade psicológica.  
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FROM PERSONAL IDENTITY AS PSYCHOLOGICAL CONTINUITY IN JOHN 

LOCKE AND ITS REFLECTIONS ON CRIMINAL RESPONSIBILITY IN 

BRAZILIAN CRIMINAL LAW 

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to investigate the main issues that permeate the philosophical problem of 

personal identity and it seeks a detailed analysis of the three main theories commonly 

discussed in the history of philosophy on this subject, namely: the theory of space-time 

continuity, soul theory and the theory of psychological continuity. It also intended to analyze 

the main problems pointed out to these three theories, as well as the main changes suffered by 

them over time and the new theories created to solve the respective problems but based on the 

lockean theory of psychological continuity. To this end, the contributions of the contemporary 

philosopher Derek Parfit stand out. To achieve this, the bibliographic research was used, in 

addition to the hypothetical-deductive method, in order to analyze the theory, construct 

hypotheses and conjectures, by submitting them to tests and to a wide range of problems 

pointed out by several philosophers throughout the time, to establish its strength and veracity. 

Finally, criminal responsibility in current Brazilian criminal law was examined, describing the 

main differences between this responsibility and the one defended by John Locke in his 

works, which were based on personal identity as a psychological continuity. 

 

Keywords: Chaining. Quantitative identity. Transitivity.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao observar a história da filosofia, é possível identificar diversos problemas clássicos 

presentes desde os tempos mais remotos. Tais problemas, além de extremamente 

controversos, foram incansavelmente pensados e discutidos por muitos dos grandes nomes da 

filosofia. A identidade pessoal é um desses problemas. Embora seja clássico, pertence a um 

campo razoavelmente novo dentro da filosofia, qual seja, a filosofia da mente.  

Deste modo, trata-se de uma problematização intensamente abordada entre os 

filósofos já na contemporaneidade. O que leva a dizer que há identidade numérica entre uma 

pessoa em dois momentos completamente distintos? Esse é o clássico questionamento sob o 

qual se obstina o problema da identidade pessoal: identificar quais são as condições 

necessárias e/ou suficientes, bem como as meramente eventuais, que tornam possível afirmar 

que se trata quantitativamente da mesma pessoa, apesar das diferentes épocas.  

Tradicionalmente, havia duas grandes teorias filosóficas sobre o assunto. A primeira 

postulava que o que garante a identidade pessoal é a continuidade da alma. Significa afirmar 

que uma pessoa, em um determinado momento, pode ser considerada a mesma pessoa em um 

momento diverso, se ambas possuírem a mesma alma. (SIDER, 2010, p.19). 

Já a segunda teoria defendia que a garantidora da identidade pessoal é a continuidade 

física. Em outras palavras, se uma pessoa em um momento A possuir uma continuidade física 

em um momento B, pode-se dizer que os momentos A e B foram vivenciados pela mesma 

pessoa. Por ser uma teoria que não precisa recorrer à subjetividade e ao desconhecido, como é 

o caso da teoria da alma, a teoria da continuidade física sempre foi muito bem aceita entre os 

filósofos da ciência. (SIDER, 2010, p.21). 

Até o início do século XVII, apesar de dividirem opiniões dentro do campo filosófico, 

as supramencionadas teorias eram as duas únicas predominantes. Todavia, em sua obra 

“Ensaio acerca do entendimento humano”, o filósofo John Locke trouxe uma terceira teoria 

sobre o problema da identidade pessoal, tratando-o sob um viés ainda não abordado 

anteriormente: uma pessoa em momentos diferentes será a mesma pessoa se, e se somente se, 

houver continuidade psicológica entre essa pessoa em seus dois distintos momentos. Para 

Locke, o que representa uma pessoa é o fato de ela ser “um ser pensante inteligente que tem 

razão e reflexão e que pode considerar a si mesmo como a mesma coisa pensante em 

diferentes tempos e lugares. (LOCKE, 2010, p. 277). 

Não há como mensurar a importância da contribuição lockeana para o problema da 

identidade pessoal, pois, além de apontar graves problemas em que as correntes que 
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defendiam a continuidade da alma e do corpo como garantidoras da identidade pessoal 

esbarravam, trouxe também uma nova forma de encarar o dado problema. Entretanto, assim 

como as duas outras teorias supramencionadas, a teoria da continuidade psicológica também 

esbarra em problemas. Diversos filósofos modernos e contemporâneos debruçaram-se sobre o 

problema da identidade pessoal, apontando os méritos e problemas que as três grandes teorias 

a esse respeito possuíam. As três nominadas teorias, bem como suas objeções, serão objeto de 

estudo em capítulos específicos. 

Após esclarecer, em um primeiro momento, como surge o problema da identidade 

pessoal, resta saber como ele, de fato, se configura, e o que o torna tão perturbador. Uma 

pessoa, ao olhar um retrato seu quando criança, olha para a foto e pensa: “esse era eu”. Porém, 

o que garante a pessoa que essa pessoa da fotografia e ela, vários anos depois, são as mesmas 

pessoas, apesar de todas as mudanças sofridas ao longo dos anos?  

Essa não é uma pergunta de fácil resposta, e é uma questão extremamente controversa, 

que até os dias de hoje divide opiniões. Apesar de analisar as três grandes teorias, o presente 

artigo objetiva uma análise mais profunda acerca da teoria lockeana, que é a mais aceita entre 

os filósofos na contemporaneidade, bem como avaliar sua relação com a responsabilidade 

legal, mais especificamente criminal, de um determinado sujeito pelos seus atos. 

É importante destacar que, quando se fala em continuidade psicológica com relação à 

teoria da identidade pessoal, há um grande leque de autores e teorias possíveis no qual se está 

fazendo referência. Todavia, no caso de Locke, a referência do termo se restringe à memória. 

Sendo assim, o que faz com que uma pessoa seja numericamente idêntica à pessoa da foto, 

por exemplo, são as memórias que essa pessoa possui. (LOCKE, 2010, p. 280) 

Se a pessoa, após dez anos, possui suas memórias intactas com relação aos fatos 

ocorridos no momento da foto, então essa pessoa de dez anos depois é, de fato, a mesma 

pessoa presente na referida foto. Todavia, se a pessoa (A) não possui quaisquer lembranças 

com relação ao momento em que foi retirada a fotografia, como é o caso de uma pessoa que 

olha para uma “foto sua” de quando era bebê diversos anos depois, então essa pessoa (A) e o 

bebê da foto (B), não são a mesma pessoa.  

Para o filósofo contemporâneo Derek Parfit (1942-2017), Locke estava no caminho 

certo, todavia, trouxe algumas modificações à teoria do autor, uma vez que, segundo ele, era 

extremamente radical restringir a continuidade psicológica à memória. Deste modo, utilizando 

a teoria de Locke como base de seu pensamento, Parfit sugeriu que a ideia de continuidade 

psicológica não está restrita à memória, mas na noção de que, para haver identidade numérica, 
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se faz necessário haver continuidade, bem como uma cadeia direta de memórias sobrepostas. 

(PARFIT, 2010, p. 298).  

Se uma pessoa comete um crime na segunda, e na terça se lembra de ter cometido tal 

crime, porém, na quarta, lembra-se de tudo o fez na terça, apesar de não lembrar de nada do 

que fez segunda, então pode-se falar que ainda assim se trata da mesma pessoa, uma vez que 

há suficiente continuidade e encadeamento entre estas pessoas. (MASLIN, 2009, p. 267). 

Todavia, tendo em vista que a continuidade é uma relação transitiva, mas o 

encadeamento, por sua vez, não é uma relação transitiva, então o encadeamento, por si só, não 

basta para afirmar que há identidade pessoal. É necessário que haja também a continuidade. 

Tal teoria será objeto central de análise nos capítulos seguintes, bem como os problemas 

apresentados a ela.  

É importante destacar ainda que a identidade pessoal possui um papel central na 

responsabilização do agente pelos seus atos. Isso porque, se não houver identidade entre a 

pessoa que praticou determinado ato em um momento A, e uma pessoa em um momento B, 

não há como responsabilizar a pessoa no momento B se não se tratam, sequer, da mesma 

pessoa.  

No Direito Penal, inclusive, há um princípio denominado Princípio da 

Responsabilidade Pessoal, que determina que a pena não poderá passar da pessoa do 

condenado. Há também nesse ramo do direito uma enorme discussão sobre a finalidade da 

pena. Neste sentido, o Código Penal brasileiro, em seu art. 59, adota a teoria mista, que 

estabelece que a pena tem uma finalidade preventiva e contributiva. Preventiva no sentido de 

ressocialização do condenado, e contributiva no aspecto de reprovação da conduta, assim 

como a punição do agente pelo ato cometido. (CUNHA, 2015, p.93, 384). 

Desta forma, não há como punir alguém por ato praticado por outra pessoa. Ainda, 

punir alguém que sequer se lembra dos atos cometidos, vez que foi cometido por pessoa 

diferente, na visão de Locke, deturpa absolutamente a finalidade da pena. Entretanto, o autor 

irá tratar especificamente sobre como se dá a responsabilização legal do agente frente ao 

direito, tratando acerca das dificuldades que este esbarra por conta do subjetivismo. Tal 

discussão também será abordada em capítulo posterior.  

O mesmo ocorre com a responsabilidade moral. No caso da prática de uma conduta 

legal, mas imoral, a reprovação é social. Deste modo, torna-se impossível repreender e 

responsabilizar uma pessoa por qualquer ato cometido, se se tratar de pessoa diferente. Nem 

mesmo a pessoa é capaz de sentir remorso, arrependimento, prazer, felicidade ou tristeza 
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sobre algo que não se lembra de ter praticado, porque não havia identidade pessoal entre a 

pessoa que praticou o ato e ela.  

Portanto, o problema da identidade pessoal é de suma importância não só no âmbito 

filosófico, como também no âmbito moral e jurídico. O estudo das condições necessárias e 

suficientes que fazem uma pessoa ser considerada a mesma pessoa nos mais distintos 

momentos é de extrema relevância, e é justamente o objeto de estudo do presente trabalho.  

 

2 DO PROBLEMA DA IDENTIDADE PESSOAL E O SEU CONCEITO 

 

A identidade pessoal é um clássico problema filosófico que foi muito estudado ao 

longo dos anos, inclusive na contemporaneidade. Diversos filósofos ao longo dos séculos se 

debruçaram sobre esse problema, tais como John Locke (1632 – 1704), David Hume (1711 – 

1776), Derek Parfit (1942-2017), dentre outros. O estudo da identidade pessoal, como já 

mencionado, tem como objetivo estabelecer o que faz com que uma pessoa em momentos 

distintos possa ser considerada numericamente a mesma pessoa.  

Desta forma, é necessário estabelecer, primeiramente, a diferença entre identidade 

qualitativa e identidade quantitativa, também chamada de numérica. Para melhor 

compreender do que se trata a identidade qualitativa, Theodore Sider (2010), traz um exemplo 

interessante. Ao ser julgado por homicídio, um determinado sujeito decide fazer sua própria 

defesa, dizendo que ele e o assassino são pessoas diferentes.  

O juiz pergunta se esse sujeito tem fotos ou qualquer prova de que o assassino possui 

bigode, ou que este seja canhoto, ou ainda que as impressões digitais encontradas na cena do 

crime não correspondem com os do sujeito em julgamento. Ou seja, pede que a pessoa lhe 

apresente quaisquer evidências que afastem a certeza de sua autoria. (SIDER, 2010, p.15).  

Para a surpresa do juiz, o sujeito responde que ele, assim como o assassino, é destro, 

que este possui bigode, assim como ele, e que ambos também possuem a mesma impressão 

digital. Diz ainda que, apesar de não possuir um irmão gêmeo, o assassino se parece 

exatamente com ele nas fotos das câmeras de vigilância. Por fim, ainda afirma se lembrar de 

ter cometido o homicídio. Todavia, segue afirmando que ele e o homicida não são a mesma 

pessoa, uma vez que ele sofreu mudanças. (SIDER, 2010, p. 15) 

Como argumento, diz que a banda preferida do homicida era Led Zepellin, mas que a 

dele é Todd Rundgreen, que o assassino tinha apêndice, e que ele não o tem, que o assassino 

tinha 25 anos, enquanto ele tem 30. Desta forma, encerra dizendo que ele e o assassino de 

cinco anos atrás, não são a mesma pessoa, e que, portanto, ele não pode ser punido, já que 
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ninguém pode ser responsabilizado por crime cometido por outra pessoa. (SIDER, 2010, p. 

16). 

Por óbvio, nenhum juiz aceitaria esse tipo de argumento em um julgamento. O 

objetivo de Sider, ao dar esse exemplo, é demonstrar que a expressão “a mesma pessoa” é 

ambígua. Há dois sentidos em que se pode afirmar que duas pessoas são a mesma, quais 

sejam, de maneira qualitativa, ou de maneira quantitativa, também denominada numérica. Ne 

exemplo acima narrado, quando uma pessoa muda o gosto, seja musical ou qualquer outro, ou 

quando muda o cabelo, o visual, a idade, a religião ou qualquer outra coisa nesse sentido, ela 

se torna dissemelhante ao que era antes. Pode-se dizer, então, que já não é qualitativamente a 

mesma pessoa. (SIDER, 2010, p.16). 

Apesar dessas mudanças, há outro sentido em que se pode afirmar que ainda se trata 

da mesma pessoa, uma vez que ninguém tomou o seu lugar. É a isto que se chama de 

identidade quantitativa ou numérica. Esta é representada, inclusive, por expressões 

matemáticas, através do sinal de igualdade como 2+2=4. A expressão “2+2” é o mesmo que 4 

e, apesar de qualitativamente possuírem formas distintas, se se referem numericamente a uma 

mesma coisa. (SIDER, 2010, p.16). 

No exemplo de homicídio acima descrito, o sujeito que se defendeu e o assassino são 

numericamente a mesma pessoa. Ninguém mais assassinou a vítima. São apenas 

qualitativamente distintos. A identidade pessoal, por sua vez, preocupa-se apenas com a 

identidade quantitativa ou numérica. Desta forma, o objetivo do estudo da identidade pessoal 

é saber o que faz as pessoas serem numericamente idênticas ao longo do tempo. 

 É importante destacar, ainda, que o conceito de identidade numérica é importante para 

assuntos humanos de forma geral. Afeta questões jurídicas, de se saber quem deve ser punido, 

bem como questões morais, de responsabilização social do agente por seus atos. Desempenha 

também um papel crucial em emoções como o arrependimento, a antecipação, a identificação 

e o remorso. Por isso seu estudo se faz tão importante. 

 

2.1 DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS, SUFICIENTES E CONTINGENTES 

 

Aristóteles é considerado por muitos o maior filósofo de todos os tempos, e sua 

contribuição para a filosofia e a ciência de modo geral, seja ela “pura” ou prática, foi de 

imensurável valor. Neste sentido, uma de suas grandes contribuições à filosofia foi a distinção 

entre aquilo que é causa, ou condição necessária para a existência de uma determinada coisa, 
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e aquilo que, além de necessário, é suficiente, ou seja, não necessita de nada mais. E, por fim, 

aquilo que é meramente contingente.  

No livro V da Metafísica, Aristóteles distingue três sentidos de necessidade:  

 

(i) o necessário é dito daquilo sem o que uma outra coisa não poderia existir ou 

ocorrer, como a respiração e a alimentação são necessárias para o animal; (ii) é 

necessário tudo o que ocorre por coação ou força, como quando alguém é forçado a 

fazer algo contra a sua vontade; (iii) quando uma coisa não pode ser diferente do que 

é, diz-se que é necessário que seja como é. (ARISTÓTELES, 1993, apud, ZIGANO, 

1996, p.76). 

 

No presente contexto, qual seja, o da identidade pessoal, é possível concluir que o 

sentido de necessidade utilizado é o primeiro, uma vez que se busca saber a causa da 

identidade pessoal, aquilo que a garante, ou aquilo sem a qual não se poderia dizer que uma 

pessoa, em momentos distintos, trata-se da mesma pessoa.  

Quanto ao suficiente, diz respeito àquilo que, por si só, garante a identidade pessoal, 

sem a necessidade de se atribuir nada mais. Cabe destacar que se pode encontrar 

características que são necessárias, porém não são suficientes para se afirmar determinada 

coisa. De acordo com Aristóteles, a prudência, por exemplo, é uma condição necessária a um 

bom legislador. Porém, não é condição suficiente. Isso porque, para que determinado 

indivíduo seja considerado um bom legislador, são necessários diversos outros atributos, que 

juntos formam aquilo que é suficiente. (ZIGANO, 1996, p.95). 

Deste modo, ressalta-se que o objetivo do presente trabalho é analisar aquilo que 

garante a identidade pessoal, o que faz possível afirmar que duas pessoas em momentos 

distintos são a mesma pessoa. Em outras palavras, busca-se aquilo que é causa ou condição 

necessária e suficiente à identidade pessoal.  

Cabe ainda destacar que Aristóteles também pontua aquilo que é contingente, ou 

meramente eventual, e que muitas vezes é confundido com condição necessária. O autor 

pontua que ser contingente se diz de dois modos: 

 

Num primeiro sentido, é tudo aquilo que não tem existência contínua, no sentido em 

que o contingente não existe sempre, - por exemplo, o homem não existe para 

sempre. Num segundo sentido, o contingente não é somente aquilo que a existência 

pode falhar, mas o que, quando existe, pode ser ao mesmo tempo assim e não assim. 

(ARISTÓTELES, 1993, apud, ZIGANO, 1996, p.78). 

 

Releva, para o presente artigo, apenas o segundo sentido de contingente, qual seja, o 

de que o contingente, quando existe, pode ser ao mesmo tempo assim ou não assim. Isso 

significa dizer que há características que podem estar contidas em determinada pessoa ou 
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objeto, mas que não as são necessárias, ou seja, poderiam haver ou não haver, e ainda assim o 

objeto continuaria existindo em sua completude. Contingente é aquilo que não é causa, 

condição, sequer necessário a uma determinada coisa. 

Dito isto, nos capítulos posteriores, as noções de necessário, suficiente e contingente 

serão muito utilizadas, especialmente no que diz respeito às principais teorias acerca da 

identidade pessoal, assim como suas objeções. 

 

2.2 DA DIFERENÇA ENTRE PESSOA E HOMEM 

 

Além de uma nova visão acerca do problema da identidade pessoal, Locke também 

trouxe outras grandes contribuições. Uma delas foi a distinção entre homem e pessoa. Como 

descreve Locke (1999) em sua obra, o conceito de homem diz respeito à sua condição 

biológica. Desta forma, em se tratando de termos puramente biológicos, o homem não seria 

muito diferente dos demais seres vivos como os animais e as plantas, em termos de 

organização corpórea. Sendo assim, para o autor, o homem nada mais é do que um animal 

com uma determinada organização e estrutura biológica. Não é nada além de um animal com 

uma certa forma. (LOCKE, 1999, apud REINO, 2011, p.29). 

Ao falar de pessoa, Locke ressalta a importância de se distinguir o seu conceito, do 

conceito de homem. Para o autor, o raciocínio é uma propriedade intrínseca ao se tratar do 

conceito de pessoa, conforme se destaca: 

 

[...] um ser inteligente, pensante, que possui raciocínio e reflexão, e que pode pensar 

a si mesmo como si mesmo, o mesmo ser pensante, em diferentes momentos e 

lugares, o que faz apenas através da consciência, inseparável do pensamento, e que 

considero essencial para este, sendo impossível para qualquer um perceber sem 

perceber que percebe. (LOCKE, 1999, apud REINO, 2011, p.29). 

 

O que é comumente aceito é que o critério corporal é condição necessária e para 

alguns até suficiente para se garantir a identidade da pessoa, tendo em vista que os empiristas, 

e até mesmo o senso comum tende a acreditar apenas naquilo que os sentidos percebem. Para 

Locke, todavia, como é possível perceber no trecho acima, o critério corporal não é condição 

suficiente para dizer que se trata de mesma pessoa, ou seja, para se garantir a identidade 

pessoal.  

Como homens, os seres humanos mantêm, ao longo do tempo, uma organicidade 

biológica, apesar de, muitas vezes, apresentarem drásticas mudanças físicas com o passar dos 

anos. Apesar dessas diversas mudanças que podem ser observadas no que diz respeito a 
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aspectos físicos e a massa corpórea em si, todos os homens compartilham algumas 

características. Entretanto, para Locke, isso é o que os faz homens. O que confere a 

determinado homem a condição de ser a mesma pessoa, por outro lado, são as memórias, ou 

seja, a capacidade que esta possui de pensar-se a si mesma ao longo da vida, em diversos 

momentos ao longo do tempo, sem, contudo, deixar de ser no presente.  

Para melhor compreender a distinção que Locke faz entre homem e pessoa, diversos 

exemplos podem ser utilizados. Ao pensar em uma pessoa que, em decorrência de um 

acidente, ou uma doença teve o comprometimento de grande parte da sua memória, bem 

como perdeu por completo suas capacidades racionais ou cognitivas, o autor diria que 

estaríamos diante do mesmo homem, que manteve sua constituição corpórea e sua 

organização biológica, assim como, talvez, algumas de suas características anteriores à 

tragédia, como a educação, a simpatia, dentre outras. Entretanto, não estaríamos diante da 

mesma pessoa, pois, para isso, seria necessário que este homem mantivesse não apenas sua 

matéria e organização corpórea, mas também suas capacidades cognitivas e racionais, uma 

vez que, sem isso, perderia sua pessoalidade.  

Locke considera essa capacidade cognitiva aquilo que torna capaz que as pessoas 

unam uma, duas ou diversas substâncias (materiais ou imateriais) em uma mesma 

consciência. É essa capacidade racional que faz com que as pessoas percebam algo. Em outras 

palavras, ela percebe algo por intermédio dos sentidos, automaticamente forma uma ideia ou 

sensação daquilo que percebe, e a intensidade faz com que seja capaz de perceber, de fato. Em 

suma, de acordo com a concepção lockeana, “pessoa [...] penso tratar-se de um ser inteligente 

pensante, que possui raciocínio e reflexão, e que se pode pensar a si próprio como o mesmo 

ser pensante em diferentes tempos e espaços. (LOCKE, 1999, apud REINO, 2011, p. 31). 

Esta capacidade que a pessoa possui de se distinguir das demais pessoas, bem como 

pensar a si próprio em diferentes momentos, contextos e lugares é a consciência de que são 

dotadas. O que se objetiva com o presente artigo é analisar o papel dessa consciência lockeana 

na constituição da identidade pessoal. Para isso, o autor partirá da noção de identidade 

numérica, bem como do conceito de pessoa, e não de homem. Em capítulos posteriores, será 

pontuada com maior clareza a teoria de Locke dessa capacidade cognitiva, consciência, e 

memória como garantidoras da identidade pessoal, explorando também a noção de 

necessidade e suficiência.  
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3 DA TEORIA DA ALMA COMO GARANTIDORA DA IDENTIDADE PESSOAL E 

SUAS OBJEÇÕES 

 

Uma das clássicas teorias apresentada por alguns filósofos e pensadores religiosos ao 

presente problema é a teoria da alma como garantidora da identidade pessoal. Isso porque a 

alma de uma pessoa é a sua essência psicológica, é uma entidade não-física em que há 

pensamentos e emoções. A alma permanece e sobrevive ilesa a todos os tipos de 

transformações físicas do corpo, podendo sobreviver até mesmo à sua destruição total. Deste 

modo, muitos estudiosos defendiam que a alma de uma pessoa é o que faz ela ser quem é.  

Nesta compreensão, o que faz uma pessoa em dois momentos distintos ser a mesma 

pessoa é a alma que habita em seus corpos, que é a mesma. Portanto, o que garante a uma 

pessoa no futuro olhar sua foto há muitos anos e dizer que ela e a pessoa da foto são a mesma 

pessoa é o fato de que ambas possuem a mesma alma, que permaneceu intacta ao longo de 

todos os anos e mudanças físicas. Para esses estudiosos, a alma é o que carrega as emoções de 

uma pessoa, bem como seus pensamentos. Em outras palavras, sua essência. Essa teoria, em 

um primeiro momento, parece dar uma resposta rápida e convincente aos problemas 

filosóficos sobre a identidade ao longo do tempo. Todavia, como se passará a demonstrar, 

essa teoria enfrenta diversos problemas. 

O primeiro problema enfrentado é o de que não há qualquer prova ou razão válida para 

se pensar que a alma sequer existe. Tanto a existência quanto a imortalidade da alma são 

outros problemas muito abordados na história da filosofia. Por um lado, há boas razões para 

se crer na existência da alma, que carregaria em si toda a essência psicológica de uma pessoa. 

Todavia, por outro lado, há também boas razões para se acreditar que ela seja apenas uma 

invenção. Cabe ressaltar que a ciência lida com aquilo que é comprovável, e não com crença. 

Sobre a existência da alma, postula Theodore Sider (2010): 

 

Os filósofos costumavam argumentar que temos de postular as almas para explicar 

os pensamentos e os sentimentos, visto que os pensamentos e os sentimentos não 

parecem fazer parte do corpo físico. Mas a ciência contemporânea destrói este 

argumento. Há muito que os seres humanos sabem que a vida mental está 

particularmente ligada a uma parte do corpo – o cérebro. Mesmo antes da 

neurociência contemporânea, sabia-se que as lesões cefálicas causam danos 

psicológicos. Hoje sabemos que certas partes do cérebro estão associadas a certo 

efeitos psicológicos. Embora estejamos longe de poder correlacionar inteiramente os 

estados psicológicos com os estados cerebrais, progredimos o suficiente para saber 

que a existência de tal correlação é uma hipótese razoável. É razoável concluir que a 

própria vida mental está no cérebro, e que não existe alma. Não que a ciência 

neurológica refute a alma: as almas poderiam existir ainda que os estados 

psicológicos e os estados mentais estejam perfeitamente correlacionados. Mas se o 
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cérebro físico explica por si a vida mental, não há necessidade de postular também 

almas. (SIDER, 2010, p. 19-20). 

 

Em outras palavras, Sider precisamente expõe que a ciência avançou muito nos 

últimos anos, tanto que foi possível concluir algo que se desconhecia absolutamente no 

passado, qual seja, que a vida mental está intrinsecamente ligada ao cérebro, e que, embora 

não seja possível correlacionar todos os estados psicológicos com os estados mentais, sabe-se 

que é plenamente possível, e que eles possuem uma ligação intrínseca. Deste modo, a 

necessidade que se tinha acerca da existência da alma com a finalidade de explicar a origem 

dos estados psicológicos caiu por terra.  

É importante mencionar, conforme menciona o autor, que a ciência neurológica não 

refuta a existência da alma, tampouco o fazem os filósofos que estudam a identidade pessoal. 

Todavia, é plausível concluir que, uma vez comprovada a correlação dos estados psicológicos 

com os estados cerebrais, não há motivos para se presumir a existência da alma ou de 

qualquer outro ente não físico e não comprovável. (SIDER, 2010, p.20). 

A existência da alma não faz qualquer diferença para o problema da identidade 

pessoal. Além de a sua existência ser algo não comprovável, ela não é a responsável pela 

existência dos estados mentais. Sendo assim, ainda que ela exista, não faz qualquer diferença. 

Conclui-se, portanto, que a alma não é condição necessária, tampouco suficiente à identidade 

pessoal. É, no máximo, algo contingente, ou seja, algo que não é necessário, e nem 

impossível, mas que pode ser ou não.  

Ainda, uma outra objeção apontada pode ser ilustrada com um interessante exemplo. 

Imagine que uma pessoa tenha a capacidade de enxergar o interior de outras pessoas. Por 

consequência, ela conseguiria também enxergar suas almas. Imagine agora que as pessoas 

trocassem de alma todas as noites, e, a cada novo dia, essa pessoa que enxerga as almas 

alheias olhasse para o seu pai e visse nele a alma que ontem habitava sua irmã, olhasse para a 

sua irmã e visse a alma que habitava seu pai, e na sua mãe e visse a alma que no dia anterior 

habitava seu pai, e assim sucessivamente.  

Se todos os dias essas pessoas acordassem exatamente iguais ao dia anterior, 

mantendo intacto todo o seu comportamento, sua memória e suas emoções, seria razoável que 

essa pessoa chamasse seu pai de irmã, sua irmã de mãe, e sua mãe de pai apenas por conta das 

almas que hoje os habitam? Elas deixariam de ser a mesma pessoa do dia anterior apenas 

porque a alma que as habitavam agora habita outro corpo?  

Locke irá argumentar que não, isso não é consequente, tampouco razoável. No 

exemplo em comento, a alma era apenas algo figurativo, não possuía qualquer influência na 
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identidade numérica de uma pessoa. Desta forma, ele estabelece uma distinção entre alma e 

consciência. A consciência pode ser transferida de uma substância que pensa para outra, 

enquanto a alma é alterada, porém a consciência permanece a mesma e, assim, a identidade da 

pessoa também é preservada em razão da mudança de uma alma para outra alma, pois o que 

carrega a identidade pessoal é a consciência, e não a alma. Sendo assim, não é necessário que 

uma pessoa tenha a mesma alma para preservar a identidade pessoal. (LOCKE, 1999, apud 

REINO, 2011, p. 31). 

Portanto, Locke demonstrou que a alma não é condição necessária, tampouco 

suficiente para se garantir a identidade pessoal de uma pessoa ao longo do tempo, pois ela não 

é necessária para se garantir a identidade pessoal, apenas a consciência o é, e a consciência 

não possui qualquer ligação necessária com a alma. Por fim, foi descoberto que os estados 

mentais estão intrinsecamente ligados ao cérebro, e não a uma entidade material. Logo, não há 

porque se pressupor a existência de algo não comprovável, algo que é, no máximo 

contingente. Dessa forma a teoria da alma como garantidora da identidade pessoal perdeu a 

força ao longo dos anos, embora alguns poucos estudiosos ainda a defendam. 

 

4 DA TEORIA DA CONTINUIDADE ESPAÇO-TEMPORAL COMO 

GARANTIDORA DA IDENTIDADE PESSOAL 

 

A teoria que alegava ser a continuidade física aquilo que garantia a identidade 

numérica de um indivíduo ao longo do tempo foi uma das duas grandes teorias filosóficas 

existentes até a época de Locke no campo da identidade pessoal. Neste sentido, aqueles que 

entendiam ser a continuidade espaço-temporal a garantidora da identidade pessoal 

argumentam que não é razoável acreditar que a alma, algo imaterial que sequer tem sua 

existência comprovada, porquanto não é perceptível pelos sentidos, é aquilo que, por si só, 

garante que uma pessoa continua sendo a mesma ao longo do tempo, em diferentes momentos 

e contextos. Desse modo, argumentam que o corpo, que é algo perceptível através da 

experiência, é o que garante a identidade numérica entre duas pessoas em momentos distintos.  

Por um lado, argumentavam os materialistas adeptos a essa teoria que a continuidade 

física é que garante a identidade pessoal, no sentido da continuidade do corpo. Peter Hunger 

foi um filósofo que, apesar de ser adepto a essa teoria, foi um pouco além, e argumentou 

vigorosamente que, apesar da vida psicológica de uma pessoa ser crucial para a sua 

sobrevivência e identidade ao longo do tempo, esta vida psicológica não é um ser imaterial 

autônomo e completamente dissociado de qualquer matéria. Diferente disso, Hunger e 
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diversos outros materialistas acreditam que o cérebro é aquilo que mantém a vida mental. Em 

outras palavras, ele sustenta que cada experiência consciente é um processo físico do cérebro. 

(MASLIN, 2009, p. 276).  

Para os estudiosos adeptos a essa teoria, o que garante a identidade pessoal é a 

continuidade física do cérebro. Isto é algo que é comprovável pelos fatos e pela experiência. 

O cérebro, como é algo físico, material, pois faz parte do corpo do homem, corrobora com a 

teoria da continuidade física como garantidora da identidade pessoal. Entretanto, Locke, 

assim como diversos outros autores contemporâneos, como é o caso de Derek Parfit, 

apresentam diversas objeções a essa teoria, apesar de considerá-la extremamente perspicaz, 

conforme se demonstrará a seguir. 

Aqueles que dizem ser a continuidade física, ou seja, a continuidade do corpo aquilo 

que garante a identidade pessoal, esbarram no problema já comprovado pela ciência de que 

um mesmo corpo, durante a vida, renova todas as suas células. Isso é algo que ocorre 

gradativamente. Deste modo, ainda que uma pessoa aparente ser fisicamente a mesma pessoa 

(ou o mesmo homem, na visão de Locke), se o critério da continuidade do corpo for 

fundamental a essa afirmação, ela resta prejudicada. (NOBREGA, 2008). 

Diversos filósofos, dentre eles Locke, acreditam que, se uma determinada pessoa, ou 

objeto, trocou todas as partes que o compõem, ainda que gradativamente, já não é mais 

fisicamente o mesmo. Isso pode ser observado com muita clareza no famoso paradoxo do 

“Navio de Teseu”.3 Sendo assim, tendo em vista que os seres humanos trocam todas as suas 

células ao longo do tempo de maneira gradativa, mas isso em nada afeta o fato de eles serem, 

ou não, a mesma pessoa, uma vez que eles se lembram de todos os atos praticados no passado, 

a continuidade do corpo não é condição necessária, muito menos suficiente para a identidade 

pessoal.  

Entretanto, há quem defenda que, mesmo que um ser humano perca todas as partes do 

seu corpo, se isso ocorrer de maneira gradativa e todas essas partes forem substituídas por 

                                                           
3 O paradoxo do Navio de Teseu é um dos paradoxos da identidade que, apesar de ser antigo, possui uma 

permanente atualidade. Conta a história de um navio, o navio de Teseu, que teve suas partes sucessivamente 

substituídas, até que finalmente este navio não contem mais nenhuma parte original (considera-se esse navio 

com todas as partes substituídas o navio de nº 1, o navio reformado), enquanto um navio (chamado de navio nº 2, 

o navio reconstruído), é construído de todas e somente de partes do navio original que foram removidas. A 

questão integrante é qual dos dois navios é idêntico ao navio original: o navio de nº1, o navio de nº 2, ou nenhum 

dos dois? A aplicação de critérios de identidade diferentes levam a resultados diferentes. Por um lado, o 

essencialismo mereológico e a necessidade de origem tornam o navio de nº 2 (o navio reconstruído, que é uma 

espécie de relicto arqueológico) o melhor candidato a ser idêntico ao navio original, enquanto a continuidade 

espaço-temporal torna preferível o navio de nº 1 (o navio reformado), que é um continuante funcionalmente 

consistente. (apud MOTLOCH, 2014, p.23). 
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equivalentes mecânicos, você continuaria sendo você ao longo do tempo se o seu cérebro não 

fosse substituído. Todavia, afirmar isso faz com que se caia em diversos outros paradoxos e 

problemas filosóficos, como é o caso que se segue: 

 

Se suponho que minha mente e meu cérebro são a mesma coisa e que este último é 

responsável pela minha identidade pessoal, quando digo “eu sou o JFT” isto 

corresponde a um estado cerebral. Ora, quem me garante que tal estado não possa 

ocorrer em alguém mais que tenha um estado cerebral idêntico ao meu (talvez como 

resultado das mesmas reações químicas) e que esse alguém não saia por aí dizendo 

“eu sou o JFT”? E quem me garante que esse alguém, por ter um cérebro idêntico ao 

meu, não pode ter todas as vivências e lembranças que eu tenho, como resultado de 

um conjunto de reações químicas idênticas àquelas que ocorrem no meu cérebro? E, 

nesse caso, quem será o JFT, ele ou eu? Encontramos aqui mais um paradoxo. Se 

defendermos o materialismo, torna-se impossível definir a identidade pessoal. A 

única alternativa que resta é supor então que minha mente é responsável pela minha 

identidade pessoal, pois só assim a sentença “Eu sou o JFT” poderia expressar uma 

realidade singular, única no mundo. (TEIXEIRA, 1994, p. 14). 

 

Torna-se bastante claro que a teoria da continuidade física como garantidora da 

identidade pessoal enfrenta diversos problemas. Por outro lado, há aqueles que defendem não 

apenas a continuidade física, mas a continuidade física do cérebro como garantidora da 

identidade pessoal, sob o argumento de que a vida psicológica é um processo físico do 

cérebro. Contudo, além de esbarrar nos mesmos problemas acima descritos, Parfit irá dizer 

que, ainda que tenha sido comprovado que diversas capacidades psicológicas estão 

intrinsecamente ligadas ao cérebro, o autor coloca que estas podem estar ligadas não 

necessariamente ao cérebro, mas também a algo muito próximo ou equivalente ao cérebro, se 

pensarmos, inclusive, na inteligência artificial. (MASLIN, 2010, p. 279).  

Embora se considere que o cérebro é necessário à preservação das capacidades 

psicológicas, a continuidade física seria necessária, mas não suficiente para a garantia da 

identidade pessoal. Deste modo, seria apenas um instrumento necessário à preservação das 

capacidades mentais, que, por sua vez, é condição não apenas necessária, mas também 

suficiente. Sobre o assunto, prescreve Maslin: 

 

Sustentar que a pessoa é o cérebro leva a um resultado similarmente estranho. De 

acordo com essa visão, como para os cartesianos tradicionais, você nunca me 

encontrou, porque nunca viu meu cérebro. Igualmente, se sou meu cérebro, nós 

certamente seríamos proibidos de dizer que estou chorando me apaixonando, 

ficando zangado, esquecendo de alguém, vendo televisão, lendo um livro ou tocando 

piano, pois cérebros não podem fazer nenhuma dessas coisas.  

Identificar-me com meu cérebro é certamente identificar-me com uma parte de mim, 

apesar de ser uma parte vitalmente importante, sem a qual eu indubitavelmente não 

poderia fazer nenhuma das coisas há pouco mencionadas. Felizmente, porém, 

mesmo se a existência continuada do meu cérebro determinasse minha continuidade 

e identidade ao longo do tempo, não se segue que preciso ser idêntico ao meu 

cérebro. Retornando ao exemplo da estátua e do bloco de ouro, a identidade das 
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coisa F pode ser fixada pela identidade das coisas G, sem que os Fs sejam idênticos 

aos Gs, como Brian Garratt aponta. A estátua mão pode ser identificada com o bloco 

pela razão dada anteriormente, mas “as condições de identidade para o bloco fixam 

as condições de identidade da estátua da seguinte maneira: necessariamente, se o 

bloco em forma de estátua continua a existir com sua forma bastante inalterada, 

então a estátua continua a existir”. E, podemos acrescentar, se não, não. (MASLIN, 

2010, p. 279). 

 

Por fim, cabe ressaltar, conforme exposto, pode-se entender que, para alguns 

estudiosos, a continuidade do cérebro não é condição necessária à identidade da pessoa, mas 

apenas contingente. O que é mais comumente aceito na atualidade é de que a continuidade 

física do cérebro é responsável pela continuidade psicológica, e que, portanto, é necessária 

também à identidade pessoal. Todavia, não é o cérebro que garante a identidade pessoal, mas 

o conteúdo psicológico que ele carrega.  

O cérebro é apenas uma ferramenta necessária à manutenção das capacidades 

psicológicas e essas, por sua vez, são condições necessárias e suficientes à identidade pessoal 

entre duas pessoas em momentos distintos. É como uma cadeia lógico causal, um silogismo. 

O cérebro é condição necessária para a existência de capacidades mentais, e as capacidades 

mentais são condição necessárias para a existência da identidade pessoal, logo, o cérebro é 

condição necessária à existência da identidade pessoal. Será visto, a seguir, como Locke e 

Parfit entendem a continuidade psicológica como garantidora da identidade pessoal.  

 

5 DA TEORIA LOCKEANA DA CONTINUIDADE PSICOLÓGICA COMO 

GARANTIDORA DA IDENTIDADE PESSOAL E SUAS OBJEÇÕES 

 

Como foi exposto nos capítulos anteriores, Locke teceu duras críticas às teorias da 

continuidade espaço-temporal e da alma como garantidoras da identidade pessoal. O autor, 

com diversos exemplos e argumentos, buscou demonstrar que se deve buscar aquilo que é 

necessário, e suficiente, para garantir a identidade numérica entre duas pessoas em momentos 

distintos. Todavia, a primeira teoria, qual seja, a da continuidade da alma, traz algo que é 

meramente contingente à identidade pessoal, enquanto a teoria da continuidade espaço-

temporal, na figura da continuidade física do cérebro, traz algo que pode ser considerado por 

muitos como necessário, mas não como principal, ou suficiente para se garantir essa 

identidade numérica.  

Para Locke, o que faz cada pessoa ser aquilo que ela chama de eu, bem como o que a 

distingue de qualquer outra pessoa no presente e no passado, é a consciência. Desse modo, a 

identidade pessoal, para o autor, consiste na igualdade de um ser racional, isso porque, “a 
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consciência pode ser estendida para trás, para quaisquer ações e pensamentos passados, e até 

lá alcançará a identidade daquela pessoa: é o mesmo eu que agora era então, e é pelo mesmo 

eu que esse com o atual que agora reflete sobre ela que aquela ação foi realizada”. (LOCKE, 

2010, p. 278).  

Locke vai dizer, por diversas vezes, que a nossa consciência é interrompida, seja pelo 

sono, seja pelos pensamentos presentes ou ainda pelo esquecimento, e que isso pode provocar 

o sentimento de que não haveria um momento em nossas vidas em que teríamos toda a série 

de nossas ações passadas ante os nossos olhos como uma visão, mas mesmo as melhores 

memórias se perderiam enquanto estivéssemos fixos em outras, ou em momentos presentes. 

Entretanto, o autor irá afirmar que, embora o questionamento seja legítimo, ele não diz 

respeito à identidade pessoal, tendo em vista que a questão é o que constitui a mesma pessoa, 

e não se ela é a mesma substância idêntica que sempre pensa na mesma pessoa. (LOCKE, 

2010, p. 278). 

O grande ponto da consciência como garantidora da identidade pessoal é que, é 

justamente por intermédio dessa consciência que uma determinada pessoa tem de seus 

pensamentos e ações presentes, que ela é um eu para si mesmo agora, e, assim, ela será o 

mesmo eu conforme a mesma consciência possa entender-se para as ações passadas ou as 

ações futuras. Para ficar claro o pensamento de Locke acerca da identidade pessoal, o autor dá 

o famoso exemplo conhecido como a história do príncipe e do sapateiro. O autor pede para 

que o leitor imagine um príncipe que orquestrou o crime perfeito e matou seu pai. Em 

seguida, tomou uma poção que fez com que ele trocasse de conteúdo mental com um simples 

sapateiro. (LOCKE, 2010, p. 279). 

Desta forma, todo o seu conteúdo mental, ou seja, sua consciência, foi transferida para 

o sapateiro, enquanto todo o conteúdo mental do sapateiro foi transferido para o seu corpo de 

príncipe. Ao descobrirem o crime, os homens puniram o sapateiro no corpo do príncipe, tendo 

em vista que estes só têm acesso ao homem, e não à pessoa. Possuem acesso apenas ao corpo, 

mas não ao conteúdo mental de um indivíduo. Deste modo, o príncipe se orgulharia por ter 

orquestrado o crime perfeito, tendo ele a lembrança de ter cometido o crime, bem como todos 

os sentimentos advindos dessa lembrança. O sapateiro, por sua vez, seria punido por um crime 

que sequer lembra de ter cometido, e que, de fato, não cometeu.  

Com esse exemplo, Locke pretende demonstrar dois importantíssimos argumentos. O 

primeiro é o de que os indivíduos, de forma geral, possuem acesso apenas àquilo que pode ser 

percebido pela experiência através dos sentidos, qual seja, das características do homem, já 

que a pessoa, por possuir características subjetivas das quais, na maioria das vezes, apenas ela 
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tem acesso, como é o caso da consciência, não pode ser critério determinante na punição do 

sujeito na maioria dos casos. O segundo argumento é de, no concernente à pessoa, o que 

define sua continuidade, e também a identidade pessoal, é a consciência, bem como as 

memórias que uma pessoa possui de si, tendo em vista que isso é o que a faz ser quem é. 

Define ainda Locke: 

 

De fato, [o eu] pode conceber a substância da qual ele agora é feito ter existido 

anteriormente, unida no mesmo ser consciente; porém, remova-se a consciência, e 

então aquela substância não é mais ela mesma ou não faz mais parte dela, não mais 

do que qualquer outra substância, como é o caso que já demos de um membro 

amputado, de cujo calor ou frio ou outras afecções não temos mais qualquer 

consciência, e não é mais parte do eu de um homem do que qualquer outra parte do 

universo [...]. Seja o que for que uma substância tenha pensado ou feito de que eu 

não possa me lembrar e por minha consciência fazer meu próprio pensamento e 

ação, isso não pertencerá a mim, não importa se uma parte de mim o pensou ou o 

fez, mais do que se tivesse sido feito ou pensado por qualquer outro ser imaterial 

existente em outro lugar. (LOCKE, 2010, p. 281). 

 

Sendo assim, para o autor, pessoa é o nome que se dá a esse eu, o que faz com que 

alguém identifique aquilo que o faz poder chamar de ele mesmo. É importante destacar que o 

problema da identidade pessoal é uma questão metafísica. Significa dizer que trata-se de 

problemas que estão para além daquilo que é físico e perceptível. O termo pessoa é um termo 

forense, que tem a ver com leis, justiça e direitos, e não primeiramente com a natureza 

metafísica das entidades em questão. Entretanto, Locke apropria-se do termo de maneira 

filosófica para expor seu argumento.  

Diversas objeções foram impostas a Locke sobre sua teoria da consciência (memória) 

como garantidora da identidade pessoal. Algumas delas diziam que, se a identidade pessoal se 

restringe à memória, então um simples esquecimento, ou uma perda de memória causada, por 

exemplo, por um acidente, ou ainda uma doença como o Alzheimer, fariam com que não 

houvesse mais identidade pessoal, o que parece deveras radical e não razoável. Essa foi uma 

das objeções apresentadas por Thomas Reid. (2010, p. 285). Para Locke, a consequência seria 

exatamente essa, e ele não tem qualquer problema de abrigar tais objeções à sua teoria. Parfit, 

ao apresentar suas modificações à teoria lockeana, lidará com essa objeção em momento 

posterior.  

Ainda, algumas outras objeções filosoficamente mais relevantes foram apontadas, 

como é o caso do problema da duplicação, descrito pelo filósofo britânico do século XX 

Bernard Willians. Tal objeção, para demonstrar a duplicação, traz o exemplo de que, assim 

como no caso do Príncipe e do Sapateiro apresentado por Locke, suponhamos que um 

cientista maluco entre em ação novamente e faz Charles, uma pessoa dos dias atuais, adquirir 
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as características mentais de Guy Fawkes, um homem enforcado em 1606. Segundo a teoria 

de Locke, Charlie seria Fawkes. Em outras palavras, os dois seriam a mesma pessoa. (SIDER, 

2010, p. 25).  

Entretanto, imagine que esse cientista, não satisfeito, transfere as características 

mentais de Guy Fawkes também à outra pessoa, Robert. Adquirir as características mentais de 

outra pessoa pressupõe apenas uma alteração no cérebro. Se é possível no caso de Charlie, 

também é possível para Robert. Contudo, nessa hipótese, a teoria de Locke estaria com 

problemas, tendo em vista que a identidade pessoal não admite duplicidade, pois resultaria em 

um grave problema lógico.  

Pode isso ser exemplificado por intermédio do seguinte silogismo: Se Charles é igual a 

Fawkes, e Robert é igual a Fawkes, então Charles é igual a Robert. Tendo em vista a 

veracidade das premissas, estas deveriam resultar em uma conclusão igualmente verdadeira, 

pois do contrário resultaria em um argumento logicamente inválido. Entretanto, afirmar que 

Charles e Robert são a mesma pessoa é um absurdo, pois, apesar de serem qualitativamente 

semelhantes, são numericamente pessoas distintas. (SIDER, 2010, p.25).  

Por último, uma outra objeção apontada à teoria lockeana foi o problema da 

circularidade apontado pelo Bispo Joseph Butler (1692-1752). O autor afirmará que Locke 

usa exemplos em que a identidade numérica de alguém com uma pessoa do passado é usada 

como um critério sobre se esse alguém possui ou não uma memória genuína dessa pessoa do 

passado. Desse modo, o argumento é circular, pois a noção de memória pressupõe a 

identidade pessoal e, ao mesmo tempo, é invocada a fim de constituir a identidade pessoal. 

Como tais objeções são posteriores a Locke, no próximo capítulo serão apresentadas as 

modificações que o filósofo Derek Parfit fez à teoria lockeana a fim de otimizá-la, bem como 

as respostas formuladas por ele a essas objeções. 

 

5.1. DAS CONTRIBUIÇÕES DE PARFIT À TEORIA LOCKENA 

 

De acordo com Parfit (apud MASLIN, 2006, p. 266), Locke estava no caminho certo 

quando tratou sobre a continuidade psicológica. Entretanto, exagerou ao afirmar que uma 

pessoa no presente só poderia ser idêntica a uma pessoa no passado se se lembrar de haver 

praticado determinado crime que essa pessoa praticou, por exemplo. Para o autor, o problema 

de Locke foi restringir essa continuidade a memória. Deste modo, ele coloca que as duas 

pessoas acima mencionadas podem ser consideradas a mesma pessoa se houver o que ele 
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chama de suficiente continuidade e encadeamento entre memórias. Não é necessário que haja 

tão somente uma memória direta do fato corrido.  

Tanto para Locke como para Parfit, se X se lembra de algo que Y fez há muito tempo, 

da perspectiva do “eu”, então X é idêntico a Y, e há aqui uma conexão direta. Entretanto, 

Parfit irá afirmar que, ainda que não haja essa conexão direta, pode haver identidade entre X e 

Y. É o que ele chama de encadeamento. Nesse caso, se X, muito anos depois, não se lembra 

de ter sido Y, mas se lembra de ter sido Z, a partir de um fato que ocorreu com um lapso 

temporal menor, e Z, por sua vez, se lembra de ter sido Y, então há encadeamento e 

continuidade suficiente para se afirmar que X é Y, ainda que X não se lembre diretamente de 

ter sido Y.  

Parfit destaca que há encadeamentos fortes e fracos, e que apenas as cadeias 

sobrepostas de encadeamento forte é que pressupõem a continuidade psicológica. Deste 

modo, cai por terra a objeção feita por Reid, outrora mencionada, isso porque o exemplo 

utilizado por Reid foi o seguinte:  

 

Considere que um soldado que uma vez foi um menino que roubou maçãs em um 

pomar e, consequentemente, foi chicoteado. Posteriormente, porém, esse mesmo 

menino tornou-se um bravo oficial que capturou um soldado em batalha. 

Posteriormente, o oficial foi promovido e, por fim, tornou-se um famoso general. Se 

a memória é necessária para a identidade pessoal, temos os seguintes resultados: 

A) O bravo oficial pode se lembrar de ter roubado as maçãs, então ele é uma e a 

mesma pessoa que o menino que as roubou e foi chicoteado.  

B) O general pode lembrar de ter aprisionado o soldado, então ele é uma e a mesma 

pessoa que o bravo oficial.  

C) O general, porém, não pode lembrar-se de ter roubado as maçãs quando menino, 

então ele não é uma e a mesma pessoa que o menino.  

[...] Pareceria que se o general é o bravo oficial (b) e que o bravo oficial é o menino 

(a), então o general é o menino através da transitividade da identidade. Mas, de 

acordo com (c), o general não é o menino, porque ele não pode lembrar o que o 

menino fez. Consequentemente, o general tanto é, como não é, uma e a mesma 

pessoa que o menino. Mas isso é uma contradição evidente, consequentemente 

precisamos rejeitar a memória como condição necessária para a identidade pessoal. 

(MASLIN, 2009, p. 266). 

 

Se a continuidade psicológica for restrita à memória, como propôs Locke, sua teoria 

certamente cairia no problema acima transcrito. Entretanto, como foi visto, Parfit propôs a 

continuidade psicológica pode se dar tanto pela transitividade direta como por cadeias 

sobrepostas de encadeamento forte. Deste modo, como há encadeamento forte entre o oficial 

(b) e o menino (a), bem como entre o oficial (b) e o general (c), então é possível concluir que 

há identidade entre estes, uma vez que há continuidade psicológica. Em outros termos, o que 

Parfit fez foi ampliar a noção de continuidade psicológica, tendo em vista que restringi-la à 

memória não lhe parecia correto. Com isso, apresentou uma solução à objeção de Reid.  
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É plausível ressaltar que, para que haja identidade pessoal, é necessário que haja tanto 

o encadeamento forte quanto a continuidade, haja vista que a identidade é uma relação 

transitiva, e o encadeamento, por si só, não o é. Quanto à objeção da circularidade apresentada 

por Butler, Parfit irá sugerir que a noção de memória em Locke seja substituída pela de quase-

memória. Essa definição deixa em aberto se foi o sujeito A que praticou determinado ato no 

passado ou se foi uma outra pessoa, tendo em vista que essa possui uma “quase-memória” do 

ocorrido. Desse modo, se a identidade da pessoa utilizar a noção de quase-lembrar não é 

pressuposta, o problema da circularidade é contornado. (MASLIN, 2009, p. 268).  

É pressuposto e comumente aceito que a memória, bem como a quase-memória são 

noções causais. Sendo assim, para que uma determinada experiência seja considerada 

memória ou quase-memória, ela deve ser causada pela experiência original de alguém, seja 

esse alguém a própria pessoa, em se tratando de uma experiência direta comum (memória), ou 

de outrem (quase-memória). Entretanto, a cadeia causal que se estende da experiência original 

à quase-memória precisa ocorrer de maneira interna, por uma única e mesma pessoa, não 

podendo passar externamente por outros indivíduos para que haja continuidade e, por 

consequência, identidade.  

Para Parfit, em último caso, tudo o que a identidade pessoal realmente significa é uma 

cadeia de experiências e outros aspectos psicológicos causalmente relacionados uns aos 

outros, de maneira direta. Essa ideia é muito semelhante àquela exposta por Hume. Por fim, 

quanto ao problema da duplicação já mencionado no capítulo supra, Parfit coloca em cheque a 

noção que classicamente se tem de que a identidade pessoal é importante. Segundo o autor, o 

que realmente importa é a continuidade psicológica. Na maioria dos casos mais simples, 

inclusive, a identidade pessoal e a continuidade psicológica andam a par. (MASLIN, 2009, 

p.281). 

Isso se deve ao fato de que a identidade pessoal é continuidade imbifurcante, enquanto 

a continuidade raramente bifurca. A consequência disso é que, no exemplo da duplicação, 

você deixaria de existir. Mas deixar de existir, segundo Parfit, não é algo ruim, tendo em vista 

que você ainda preservaria tudo o que é de mais importante, que é a continuidade psicológica. 

(SIDER, 2010, p.31). É importante destacar ainda que, para o autor, é possível haver 

sobrevivência sem que haja identidade ou continuidade física. Um exemplo que deixa isso 

bem claro é o de que ‘Um rio que se divide, similarmente, não desaparece, mas continua a 

existir como dois cursos d’água separados e individuais que são contínuos ao original. Dessa 

maneira, pode haver sobrevivência sem identidade”. (MASLIN, 2009, p.273).  
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Como a identidade pessoal é imbifurcante, quando ocorre tal divisão, há de se afirmar 

que houve sobrevivência, mas não identidade. Ressalta-se ainda que há argumentos menos 

radicais que lidam com o problema da duplicação, como é o caso daquele apresentado por 

Sider, que trata acerca da identidade pessoal do ponto de vista da igualdade numérica, bem 

como traz o exemplo das Leis de Leibniz.4 Todavia, estes não serão abordados pelo presente 

artigo.  

Assim, constata-se que Parfit, utilizando a teoria de Locke como base, realizou nela 

diversas modificações, tornando-a mais abrangente. Com isso, também conseguiu superar 

diversas objeções apresentadas à teoria lockeana ao longo dos anos, mesmo após a sua morte. 

Deste modo, a teoria da continuidade psicológica como garantidora da identidade pessoal, que 

foi criada por Locke e revolucionada por Parfit, é a teoria mais aceita dentre os filósofos da 

mente até os dias atuais, levando em conta todo o contexto, bem como todos os problemas 

apresentados às três teorias.  

 

6 DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME E SEU DESENVOLVIMENTO 

HISTÓRICO NO DIREITO PENAL OCIDENTAL E BRASILEIRO 

No Direito Penal brasileiro, no que concerne a teoria do crime, é importante tecer 

algumas observações. Inicialmente, o Direito Ocidental foi dominado, até meados do século 

XIX, pela denominada Teoria Naturalista ou Causal, mais conhecida como Teoria Clássica do 

crime, que foi concebida por Franz Von Liszt e teve Ernest Von Beling como um de seus 

maiores defensores. Tal teoria, com grande influência do positivismo, entendia que o fato 

típico resultava de uma mera comparação entre a conduta objetivamente realizada pelo sujeito 

e a descrição legal do crime. No fato típico não era analisado qualquer aspecto de ordem 

interna ou subjetiva, e o dolo e a culpa pertenciam à culpabilidade. (CAPEZ, 2011, p. 134). 

 Os defensores da Teoria Clássica eram forçados a conceber a Teoria Tripartite ou 

Tripartida do crime como correta, englobando o fato típico, ilícito e culpável. Isso porque, 

uma vez que acreditavam que o dolo e a culpa não deveriam pertencer ao fato típico, mas sim 

à culpabilidade, a culpabilidade deveria, necessariamente, pertencer à Teoria do Crime, pois 

não seria razoável afirmar que o dolo e a culpa são elementos prescindíveis ao crime. Todo o 

penalista clássico, portanto, deveria forçosamente adotar a Teoria Tripartida do crime como 

                                                           
4 As Leis de Leibniz tratam da igualdade, mas na verdade referem-se à identidade. São divididas em três leis 

principais, quais sejam: 1ª Lei: cada objeto é igual a si próprio; 2ª Lei: Dois objetos iguais a um terceiro são 

iguais entre si; e 3ª Lei: Se, numa equação, iguais são substituídos por iguais, então os resultados são iguais. 
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sendo a correta, pois do contrário teriam que admitir que o dolo e a culpa não pertenciam ao 

crime, algo que seria inconcebível e juridicamente impossível de se sustentar. (CAPEZ, 2011, 

p. 135). 

 Posteriormente, surgiu no Direito Penal Ocidental, a Teoria Finalista do crime, e os 

estudiosos do direito deixaram de lado a Teoria Clássica e adotaram, em sua grande maioria, a 

Teoria Finalista, por considerarem esta mais razoável. Com a Teoria Finalista, descobriu-se 

que o dolo e a culpa integravam o fato típico e não a culpabilidade. Desde então, com a 

mudança desses elementos, a culpabilidade perdeu, para muitos autores, a única parte que 

interessava estritamente ao crime, restando apenas elementos puramente valorativos. Neste 

sentido, diversos doutrinadores, inclusive brasileiros, como é o caso de Fernando Capez, 

Damásio de Jesus e Luiz Flávio Gomes, passaram a defender que não era mais necessário que 

a culpabilidade integrasse o conceito analítico de crime, pois tratava-se apenas de um juízo de 

valoração externo ao crime, uma reprovação do Estado sobre o autor de uma infração penal. 

Deste viés, pontua, ainda, Fernando Capez: 

 

[...] Quando o Estado aponta o dedo para o infrator e lhe diz: você é culpado e vai 

pagar pelo crime que cometeu! Ora, isso nada tem a ver com o crime. É apenas uma 

censura exercida sobre o criminoso. Conclusão: a partir do finalismo, já não há 

como continuar sustentando que crime é todo fato típico, ilícito e culpável, pois a 

culpabilidade não tem mais nada que interessa ao conceito de crime. Weszel não se 

apercebeu a isso e continuou sustentando equivocadamente a concepção tripartida, 

tendo, com isso, influenciado grande parte dos finalistas, os quais insistiram na tecla 

errada.  

Além disso, a culpabilidade não pode ser um elemento externo de valoração 

exercido sobre o autor do crime e, ao mesmo tempo, estar dentro dele. Não existe 

crime culpado, mas autor de crime culpado. (CAPEZ, 2011, p. 135). 

 

Com isso, o autor afirma que a culpabilidade perdeu o único elemento que a fazia ser 

imprescindível à teoria do crime, que é a parte interna e subjetiva do agente, qual seja, o dolo 

e a culpa. Uma vez que o dolo e a culpa passaram a ser elementos constitutivos do fato típico, 

a culpabilidade se tornou apenas uma censura ao criminoso, um elemento ou pressuposto para 

a aplicabilidade da pena de forma correta.  

Entretanto, como o próprio Capez coloca, diversos autores no Direito Ocidental e no 

Direito Brasileiro ainda defendem ser a Teoria Tripartida a correta, independentemente se a 

Teoria do Crime é a Clássica ou a Finalista, e isso será exposto na sequência. Ao elencar 

algumas das razões que fazem com que inúmeros doutrinadores defendam a Teoria Bipartida 

do crime, Capez adverte: 
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Quando se fala na aplicação da medida de segurança, dois são os pressupostos: 

ausência de culpabilidade (o agente deve ser inimputável) + prática de crime (para 

internar alguém em um manicômio pode determinação de um juiz criminal, é 

necessário antes provar que esse alguém cometeu um crime). Com isso, percebe-se 

que pode haver crime sem culpabilidade. 

Como lembra Damásio de Jesus, se a culpabilidade fosse elemento do crime, aquele 

que, dolosamente, adquirisse um produto de roubo cometido por um menor não 

cometeria receptação, pois se o menor não pratica crime, ante a ausência de 

culpabilidade, o receptor não teria adquirido um produto desse crime. (CAPEZ, 

2011, p. 136). 

 

É possível perceber que o autor está claramente afirmando que pode haver crime sem 

que haja culpabilidade, e também que há crimes no Código Penal brasileiro que não poderiam 

ser considerados crimes caso a culpabilidade seja um dos elementos constitutivos do crime. 

Deste modo, o crime tem de ser constituído apenas pelo fato típico e ilícito, estando a 

culpabilidade fora desta seara. 

 Independentemente deste entendimento, há ainda uma vertente majoritária na doutrina 

e na jurisprudência brasileira que acredita ser a Teoria Tripartida a correta ao se interpretar o 

Código Penal brasileiro. Deste viés, a teoria utilizada pelos tribunais na aplicação da pena na 

atualidade ainda é a Teoria Tripartida. É importante destacar que o Código Penal, em nenhum 

de seus artigos, traz o conceito analítico de crime. Sendo assim, percebe-se que o conceito de 

crime, bem como seus elementos constitutivos são uma construção meramente doutrinária, e 

não legal.  

No que concerne à Teoria Tripartida, que é a usada na aplicação do Direito Penal 

brasileiro, esta defende, como já foi exposto, que o conceito analítico de crime é composto de 

três elementos, quais sejam, a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Os defensores desta 

teoria, como é o caso, por exemplo, de Francisco de Assis Toledo, Guilherme de Souza 

Nucci, Luiz Régis Prado e Rogério Greco, entendem que, se o fato não for culpável, não há 

crime. Isso porque uma pessoa considerada absolutamente inimputável, caso venha a cometer 

um fato típico e ilícito, caso este não seja considerado culpável por conta da inimputabilidade, 

não será também considerado crime. (PRADO, 2018, p. 280). 

Uma pessoa absolutamente inimputável, ou que praticou um ato onde era inexigível 

outra conduta, ou mesmo que não tenha a potencial consciência da ilicitude do fato, caso 

qualquer desses elementos sejam comprovados na análise da culpabilidade, não haverá o que 

se falar em crime, e não gerará, inclusive, reincidência. Deste modo, estes autores defendem 

que ainda que o dolo e a culpa tenham passado para o fato típico depois da Teoria Finalista, a 

culpabilidade ainda continua sendo um dos elementos do conceito analítico de crime. Tal fato, 

para estes autores, pode ser comprovado através dos diversos exemplos supramencionados, 
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que demonstram que o próprio Código Penal brasileiro, ao excluir o crime e a reincidência 

daqueles que praticam um ato acostados sobre uma excludente de culpabilidade, acabou 

adotando tacitamente a Teoria Tripartida. (PRADO, 2018, p. 280). Já os defensores da Teoria 

Bipartida afirmam que quando ocorre o fato típico e ilícito, já ocorreu o crime, e que a 

culpabilidade não afastaria o crime, afastaria apenas a responsabilização do agente e a 

consequência aplicação da pena. 

A ilicitude, que é pacificamente outro dos elementos constitutivos do crime, não será 

objeto de análise do presente trabalho. Serão discutidos, nos capítulos seguintes, apenas 

alguns aspectos quanto a tipicidade e a culpabilidade, para analisar o quanto alguns desses 

aspectos tiveram ou não influência da teoria da continuidade psicológica como garantidora da 

identidade pessoal criada por Locke, e porquê. Por outro lado, analisar-se-á também a 

influência da que a teoria de Locke teve ou não na responsabilidade criminal no Direito Penal 

Brasileiro, e como interpretá-la através de um viés da teoria da identidade pessoal, o que foi 

feito pelo próprio Locke em alguns trecos de sua obra. Como é sabido, a filosofia é um dos 

fundamentos das ciências, especialmente no que tange ao campo teórico, o que inclui a 

ciência jurídica.  

 

7 DO FATO TÍPICO E SUA RELAÇÃO COM A TEORIA DA IDENTIDADE 

PESSOAL COMO CONTINUIDADE PSICOLÓGICA LOCKEANA 

 

Para que seja caracterizada a tipicidade, que é um dos elementos constitutivos do 

crime, é necessário que haja, na conduta praticada por um determinado sujeito, alguns 

requisitos. Não é o objetivo do presente artigo analisar todos os elementos que constituem o 

fato típico, tampouco todos os requisitos da culpabilidade. No presente, interessa apenas 

analisar as características subjetivas, no que concerne à consciência do sujeito. Como foi visto 

no capítulo anterior, a Teoria Clássica entendia que o dolo e a culpa, que são elementos 

indispensáveis à análise do crime, pertenciam à culpabilidade. Entretanto, com o advento da 

Teoria Finalista, o Direito Penal Ocidental passou a considerar que estes dois elementos 

pertenciam à seara da tipicidade e não da culpabilidade.  

Uma vez que o dolo e a culpa pertencem, na atualidade, à tipicidade da conduta, é 

necessário analisar o elemento subjetivo da tipicidade. O elemento subjetivo do tipo trata da 

culpa em sentido lato. A culpa, por sua vez, se divide em dolo e culpa (sem sentido estrito). O 

dolo é o elemento psicológico da conduta, e conduta é um dos elementos do fato típico. Neste 

sentido, o conceito de dolo é a vontade e consciência de realizar os elementos constantes no 
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tipo legal. A consciência refere-se a todos os componentes do tipo, prevendo ele dados 

essenciais de elementos típicos futuros, em especial o resultado e o processo causal.  

Não se confunde com a consciência potencial da ilicitude do fato, uma vez que esta 

pertence à estrutura da culpabilidade como um dos elementos necessários à formulação do 

juízo de reprovação. A vontade, por sua vez, diz respeito ao elemento volitivo que o sujeito 

possui de praticar o ato determinado, ou seja, o livre arbítrio de escolher agir de determinada 

forma. O dolo, ainda, possui uma fase interna, que se opera no pensamento do autor. Caso não 

passe de um pensamento, não haverá fato típico. A fase externa, entretanto, consiste em 

exteriorizar a conduta presente no pensamento, podendo caracterizar o crime se presente todos 

os seus elementos. (CAPEZ, 2011, p. 223). 

Assim como o elemento subjetivo da tipicidade, o dolo também possui suas 

subdivisões. Dentre as diversas subdivisões existentes, destacam-se duas, que são àquelas 

recepcionadas pela teoria finalista e adota pelo Ordenamento Jurídico brasileiro. São elas o 

dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto, se caracteriza pela vontade de realizar a conduta e 

produzir o resultado (teoria da vontade). Neste tipo, o sujeito tem que querer diretamente o 

resultado. Um exemplo é uma pessoa que, com vontade de pegar uma arma e matar uma 

determinada pessoa, realiza a conduta planejada com plena consciência de seus resultados. É a 

regra no Direito Penal brasileiro, uma vez que a regra é que os crimes sejam dolosos, sendo a 

culpa uma exceção que deve estar prevista expressamente em lei. E, dentre os tipos de dolo, 

esse é aquele mais usual. Por último, têm-se o dolo eventual, que se caracteriza por ser o caso 

em que o sujeito não quer produzir o resultado, mas aceita a possiblidade de produzi-lo e não 

se importa. (CAPEZ, 2011, p. 255). 

Já a culpa em sentido estrito pode ocorrer por uma conduta de imprudência, 

negligência ou imperícia. A imprudência ocorre quando o sujeito age de uma maneira 

imprudente, descuidada, a negligência, quando se omite em uma situação que era esperado 

que agisse, e a imperícia quando o sujeito que deveria possuir certo conhecimento técnico, 

não o aplica da maneira que deveria, lesando bem jurídico alheio. A culpa ainda se divide em 

culpa consciente e culpa inconsciente. Na culpa consciente, embora o resultado fosse 

previsível, o agente não o prevê, enquanto na culpa consciente, embora o agente preveja o 

resultado de antemão, ele não o aceita, e nem acredita que irá, de fato, ocorrer. A linha que 

separa o dolo eventual da culpa consciente é extremamente tênue, pois se caracteriza apenas 

pela forma com que o sujeito lida com o resultado, uma vez que, em ambos os casos, esse 

resultado era previsível. (CAPEZ, 2011, p.236).  
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É possível perceber que, independentemente da espécie de dolo ou culpa, todos levam 

em consideração a consciência do sujeito que praticou a conduta, bem como sua vontade, a 

forma como ele lida com o resultado produzido, dentre outras características psicológicas. 

Entretanto, os elementos psicológicos, internos, só podem ser percebidos na medida em que o 

sujeito externaliza aquilo que apenas ele conhece. Deste modo, analisa-se a conduta do 

agente, bem como todas as provas possíveis de serem produzidas, para a partir delas, conhecer 

ou presumir a vontade e consciência do sujeito. Isso é exatamente a ligação desses elementos 

da tipicidade subjetiva com o a teoria da identidade pessoal, que também trata da consciência 

do sujeito sobre os seus atos.  

Todavia, a teoria da identidade pessoal como continuidade psicológica lida com a 

consciência que o sujeito tem de si mesmo não apenas no momento de determinada conduta, 

mas principalmente com o passar do tempo. Nesta seara, se algum fator psicológico o fez 

cometer tal ato, ou o impede de se lembrar do ato cometido, para Locke, esta pessoa de 

tempos depois e a pessoa que cometeu o ato não podem ser consideradas a mesma pessoa. 

Talvez possam ser consideradas o mesmo homem, e possivelmente pode haver identidade 

qualitativa entre essas pessoas, mas não identidade quantitativa, o que garante a identidade 

pessoal.  

Isso se dá porque só quem pode ter plena consciência de si próprio e de seus atos é o 

agente que realizou a conduta. Tal consciência não é acessível às demais pessoas, e apenas 

pode se externalizar por meio de diversas características presentes ao se observar a conduta 

praticada. Se não fosse as pequenas externalizações que o agente faz de sua consciência, seria 

absolutamente impossível conhecer os elementos subjetivos que perfazem sua conduta. 

Portanto, o direito lida com aquilo que lhe é possível conhecer, e o faz de uma maneira 

satisfatória, inclusive na opinião do próprio Locke. O objetivo da identidade pessoal é saber o 

que faz com que o sujeito reconheça a si próprio com o passar do tempo, e não aquilo que faz 

com que os outros o reconheçam como sendo a mesma pessoa. 

 

8 DA CULPABILIDADE E OS REFLEXOS DA IDENTIDADE PESSOA COMO 

CONTINUIDADE PSICOLÓGICA DE JOHN LOCKE 

 

A culpabilidade pode ser definida como “o juízo de reprovação que recai na conduta 

típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade 

de aplicação da sanção penal”. (CUNHA, 2015, p. 271). A culpabilidade fundamenta-se 

basicamente por duas principais teorias, uma advinda da Escola Clássica, qual seja, o livre-
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arbítrio, que pressupõe a capacidade moral que as pessoas têm para eleger o melhor caminho, 

e a segunda advinda da Escola Positiva, denominada de determinismo, que define que o 

sujeito não é capaz de atuar soberanamente em suas escolhas, uma vez que existem diversos 

fatores externos e internos que são capazes de influenciá-lo. Ambos os conceitos não são 

incompatíveis, mas complementares. (CUNHA, 2015, p. 271). 

Como já foi amplamente exposto, havia muita discussão no Direito ocidental, e, 

consequentemente, no Direito brasileiro se a culpabilidade era ou não um dos abstratos do 

crime, tendo em vista que muitos doutrinadores, defensores da corrente bipartida, 

consideravam que a culpabilidade era apenas um pressuposto de aplicação da pena. Já a outra 

corrente, denominada de tripartida, afirmava que a culpabilidade era sim um dos abstratos do 

crime, devendo ser tratado como um dos elementos constitutivos deste. Majoritariamente 

adotou-se a corrente tripartida, sendo hoje de aplicação pacífica no Direito Penal brasileiro. 

Neste sentido, analisar-se-á a culpabilidade levando em conta a teoria tripartida.  

Quanto às teorias da culpabilidade, cabe destacar que também eram divididas em 

quatro, a Teoria Psicológica da Culpabilidade, a Teoria Psicológica Normativa, a Teoria 

Normativa Pura da Culpabilidade (ou Extremada da Culpabilidade) e, por fim, a Teoria 

Limitada da Culpabilidade. (CUNHA, 2015, p. 273).  

O Código Penal adotou a Teoria Limitada da Culpabilidade, positivando-a em seu art. 

59. Tal artigo trata acerca da culpabilidade material, estabelecendo que o juiz, de acordo com 

o caso concreto, poderá analisar todos os elementos da conduta praticada pelo agente, 

permitindo considerar “graus de culpabilidade”. A supramencionada Teoria Limitada da 

Culpabilidade tem como elementos a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa, a 

consciência potencial da ilicitude do fato, e, por fim, o juízo de censura do autor, por não ter 

agido de modo diverso. (CUNHA, 2015, p.276). 

A começar pela imputabilidade, esta pode ser definida como a capacidade de se 

imputar a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal, tendo em vista que o 

sujeito possui liberdade para agir, mas também é afetado por diversos fatores externos e 

internos. Ainda, para que haja imputabilidade, é necessária a presença de dois elementos 

indispensáveis, quais sejam, o elemento intelectivo, que consiste em fatores psicológicos que 

permitem ao agente ter consciência de sua conduta, bem como do caráter ilícito desta, e o 

elemento volitivo, em que o agente é “senhor da sua vontade”, sendo capaz de exercer um 

controle sobre a disposição surgida com o entendimento do caráter ilícito do fato, e se 

determina de acordo com esse entendimento. (CUNHA, 2015, p. 277). 
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O Código Penal brasileiro traz hipóteses de inimputabilidade, sendo estas os distúrbios 

mentais, a menoridade e a embriaguez. Entretanto, para que seja declarada a inimputabilidade, 

é necessário analisar alguns critérios determinantes. O primeiro critério é denominado critério 

psicológico, o segundo critério, por sua vez, é denominado critério biológico e, por último, o 

terceiro critério, que se denomina critério biopsicológico. Para saber qual critério adotou o 

Direito Penal brasileiro, é necessário definir qual das causas de inimputabilidade aparece em 

pauta. Nesta oportunidade, serão estudadas apenas a inimputabilidade em razão de anomalia 

psíquica e a inimputabilidade em razão da embriaguez. (CUNHA, 2015, p. 278).  

No que concerne à inimputabilidade em razão de anomalia psíquica, esta se utiliza do 

critério biopsicológico, tendo em vista que o agente será considerado inimputável se a sua 

anomalia psíquica se manifestar de maneira a comprometer sua autodeterminação ou sua 

capacidade intelectiva. Nesta seara, se o sujeito não for considerado absolutamente incapaz, 

também não será considerado inimputável. Tal causa de inimputabilidade está positivada no 

art. 26, caput, do Código Penal. No que concerne ao sonâmbulo é importante ressaltar que 

este poderá ter a tipicidade da sua conduta excluída, não se encaixando como causa de 

inimputabilidade por anomalia psíquica. (CUNHA, 2015, p. 279). 

Já no que tange à imputabilidade em razão da embriaguez, é dividida em quatro 

modalidades, a saber: a embriaguez não acidental (voluntária ou culposa), embriaguez 

acidental (caso fortuito ou força maior), embriaguez patológica, e embriaguez preordenada. 

Se a embriaguez for não acidental, em que o sujeito ingere bebida alcoólica de maneira 

voluntária, com intenção de embriagar-se, ou quando, por negligência, ou imprudência acaba 

por embriagar-se, o Código Penal, em seu art. 28, inciso II, determina que a imputabilidade do 

sujeito nunca será excluída, independentemente e embriaguez completa ou não. (CUNHA, 

2015, p. 282). 

Se a embriaguez for acidental, hipótese em que o sujeito desconhece o efeito 

inebriante da bebida em que ingere (caso fortuito), ou é obrigado a ingerir tal bebida (força 

maior), isenta-se o agente de pena, caso essa embriaguez for completa, tendo em vista que o 

torna inimputável, conforme o art. 28, § 1º do Código Penal. Se for incompleta, não exclui a 

culpabilidade, mas diminui a pena, de acordo com o art. 28, § 2º do mesmo diploma legal. Em 

se tratando de embriaguez patológica, essa se configura por ser uma embriaguez doentia. 

Neste caso, terá de ser analisado cada caso concreto para medir o grau de possiblidade de 

autodeterminação e entendimento do sujeito, podendo gerar inimputabilidade ou diminuição 

de pena (art. 26 do Código Penal). (CUNHA, 2015 p. 283). 
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Por último, há a embriaguez preordenada, onde o sujeito ingere a bebida com a 

finalidade de cometer determinado crime. Sendo a embriaguez completa ou incompleta, não 

haverá inimputabilidade ou diminuição de pena, mas incidirá ainda um agravamento da 

sanção, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “l” do Código Penal. O que todas as 

supracitadas causas de exclusão da imputabilidade possuem em comum é que tomam como 

fundamento a consciência e o entendimento do sujeito sobre o ato cometido. (CUNHA, 2015, 

p.283).  

No que concerne à identidade pessoal como continuidade psicológica, difere no 

sentido de que esta leva em consideração não o entendimento e a consciência da pessoa na 

época do cometimento do fato, mas a consciência que ela tem de que continua sendo a mesma 

pessoa em diferentes tempos e lugares, a consciência que ela tem hoje do fato que cometeu 

em momento passado. Já a imputabilidade penal leva em consideração a consciência que o 

sujeito tem do que está fazendo, bem como o entendimento que ele possui acerca desta 

conduta, além da capacidade dele de se autodeterminar de acordo com esse entendimento, 

mas tudo isso no momento do cometimento da infração.  

No que tange à exigibilidade de conduta diversa, ou, nesse caso, inexigibilidade de 

conduta diversa, que se caracteriza por ser uma das excludentes de culpabilidade, diz respeito 

àquilo que se espera de uma determinada pessoa na prática de uma conduta. Quando um 

determinado sujeito pratica um ato, é necessário analisar se seria razoável exigir que ele 

agisse de acordo com o que diz o direito, de maneira diversa da que agiu, dadas as 

circunstâncias em que se encontrava. Ressalta-se que, no presente trabalho, por se tratar de 

uma análise da teoria filosófica da identidade pessoal, bem como de sua influência na 

responsabilidade criminal do agente, serão abordadas apenas as excludentes que levam em 

consideração os elementos subjetivos, tais como a consciência do sujeito sobre o ato 

praticado. Nesta seara, não será abordada a inexigibilidade de conduta diversa.  

Quanto ao terceiro elemento da culpabilidade, qual seja, a consciência potencial da 

ilicitude do fato, têm-se o erro de proibição. Neste caso, o agente atua sem conhecimento da 

ilicitude do fato que está praticando. Em outras palavras, ele acreditar estar praticando um ato 

absolutamente comum, legal, desconhecendo o caráter ilícito de sua conduta. Quando isso 

ocorre, caracteriza-se o que se denomina de erro de proibição, excluindo a culpabilidade do 

agente. É importante destacar, porém, que o aplicador da lei irá analisar, no caso concreto, se 

realmente estão presentes os elementos do erro de proibição, quem em hipótese alguma deve 

ser confundido com o desconhecimento da lei. (NUCCI, 2017, p. 638) .Há, inclusive, um 



34 
 

princípio denominado de presunção do conhecimento obrigatório da lei, que foi uma 

construção baseado no princípio constitucional da segurança jurídica.   

Quando à proibição de alegar o desconhecimento da lei, esta determinação está, 

inclusive, positivada no art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

aplicando-se a todo o Ordenamento Jurídico brasileiro: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, 

alegando seu desconhecimento”. (BRASIL, 1942). Tal determinação também é expressa no 

Código Penal, em seu art. 21: “O desconhecimento da lei é inescusável [...]”. (BRASIL, 

1940). Entretanto, a doutrina coloca que há uma clara diferença entre alegar o 

desconhecimento da lei e o erro de proibição. Conhecer a norma escrita é uma presunção legal 

absoluta, embora o conteúdo da lei, que é o ilícito, possa ser objeto de questionamento. 

(NUCCI, 2017, p. 638). 

A lei é escrita, publicada no Diário Oficial, e é facilmente acessado por qualquer 

pessoa, ainda mais com o advento da internet. Ainda, é sabido que a vivência em sociedade 

faz com que as pessoas tomem conhecimento daquilo que é considerado lícito ou ilícito de se 

fazer. Deste modo, a pessoa que, por falta de informação, desde que devidamente justificada, 

não teve acesso ao conteúdo da norma poderá alegar erro de proibição. Este conteúdo diz 

respeito àquilo que é certo e errado, proibido e proibido, dever e obrigação. Todavia, como 

mencionado, o conteúdo da lei é adquirido pela vivência em sociedade, e não pela leitura da 

norma escrita no Diário Oficial. Deste modo, as pessoas que não estão inseridas na sociedade, 

não possuem acesso às tecnologias, à educação e à informação, podem não conhecer o ilícito. 

Sendo assim, poderão incorrer no erro de proibição, que nada tem a ver com a proibição de se 

escusar de cumprir a lei alegando não conhece-la. (NUCCI, 2017, p. 638).  

Cabe destacar que o juiz terá que analisar as circunstâncias do agente no momento do 

cometimento do delito em cada caso concreto, para identificar a ocorrência ou não do erro de 

proibição. É importante mencionar que a doutrina divide o instituto do erro de proibição em 

erro de proibição escusável e inescusável: 

 

A ausência de consciência atual da ilicitude, que acarreta apenas um erro 

inescusável, com possiblidade de redução da pena de um sexto a um terço, significa 

que o agente, no exato momento do desenvolvimento da conduta típica, não tinha 

condições de compreender o caráter ilícito do fato, embora tivesse potencialidade 

para tanto, bastando um maior esforço de sua parte.  

A falta de consciência potencial de ilicitude, que provoca a excludente da 

culpabilidade, significa que o agente não teve, no momento da prática da conduta 

típica, noção da ilicitude, e nem teria condições de saber, em razão das 

circunstâncias do caso concreto. Em síntese, para se configurar o erro de proibição 

escusável, torna-se indispensável que o agente não saiba, nem tenha condições de 

saber, que o ato praticado é ilícito, ainda que típico. (NUCCI, 2017, p. 639). 
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Neste sentido, é possível perceber que, se o erro é inescusável, ou seja, evitável, o 

agente pode ter uma diminuição da sua pena, enquanto se o erro for escusável, em outras 

palavras, inevitável, então terá a culpabilidade de sua conduta excluída. No que tange ao erro 

de proibição como instituto excludente da culpabilidade, este é também muito confundido 

com o denominado crime putativo, em que se aplicam as descriminantes putativas. Entretanto, 

no crime putativo, o agente tem a consciência de que está cometendo um ato ilícito, porém, 

devido às circunstâncias, acredita que tal fato não é crime, mas é autorizado pela legislação 

naquelas circunstâncias. (NUCCI, 2017, p. 640). 

Putativo é aquilo que é imaginário, suposto, mas que aparenta ser verdadeiro. Deste 

modo, as descriminantes putativas são excludentes da ilicitude e, portanto, da 

responsabilidade, que aparentam estar presentes no caso, quando, na realidade, não estão. É o 

exemplo do homem que acredita que outro sujeito, seu desafeto, está sacando uma arma para 

atirar nele e mata-lo e, para não morrer, atira primeiro. Nesse caso, ele sabe que é ilícito atirar 

em outra pessoa, mas também sabe que se a outra pessoa inicia uma agressão, você pode agir 

e atirar primeiro, em legítima defesa. Porém, depois que ele pratica a conduta vai verificar o 

sujeito, e percebe que ele não portava nenhuma arma, mas que, na verdade, estava sacando do 

bolso apenas o celular.  

No caso narrado, o sujeito que atirou acreditando estar sob ameaça iminente de morte, 

irá se enquadrar no que o direito denomina de discriminante putativa, excluindo a tipicidade 

de sua conduta. Há de se destacar que a doutrina diverge nesse aspecto, sendo que parte dela 

entende que, no caso em comento, estaria presente um erro de proibição, sem exclusão do 

dolo, teoria denominada de Teoria Extremada da Culpabilidade. Entretanto, a outra parte da 

doutrina, esta majoritária, entende que se trata de um erro de tipo permissivo, que permite a 

exclusão do dolo, denominada de Teoria Limitada (ou restritiva) da Culpabilidade. Esta é a 

teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, positivada em seu art. 20, §1º. Esta descriminante 

é chamada de erro quanto aos pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude. 

(NUCCI, 2017, p. 641). 

Entretanto, há duas outras discriminantes putativas, denominadas de erro quanto à 

existência ou quanto aos limites da excludente de ilicitude. A primeira, do erro quanto à 

existência, pressupõe o caso em que o agente acredita estar agindo amparado em uma 

excludente de ilicitude, mas na verdade essa excludente não existe. Já a segunda, do erro 

quando aos limites, o agente conhece da excludente de ilicitude, e sabe que pode utilizá-la 

quando estiverem presentes seus pressupostos. Entretanto, a utiliza de maneira totalmente 

desproporcional, matando alguém, por exemplo, que feriu sua honra. Caracteriza-se, portanto, 
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o erro quanto aos limites da excludente. Em ambos os casos, a doutrina é pacífica no sentido 

de afirmar que são tipos de erro de proibição. (NUCCI, 2017, p. 142). 

No que diz respeito à relação das excludentes de culpabilidade acima narradas e a 

teoria da identidade pessoal como continuidade psicológica de Locke, cabe mencionar que se 

configura no principal de estudo de ambas as teorias, qual seja, a consciência do agente. O 

direito irá lidar com aspectos subjetivos na medida em que é possível identificar algumas 

características na conduta do agente. Isso porque o Direito Penal pune o homem, e não a 

pessoa no termo lockeano, com base em provas do fato cometido, levando em conta a prova 

da autoria do delito no aspecto material. Entretanto, Locke irá dizer que não se pode punir o 

homem sóbrio por algo que o homem louco fez. Porém, ainda que a justiça humana puna o 

homem que não está consciente do ato que cometeu no passado, ela o faz da maneira correta, 

pois, segundo o autor: 

 
As leis humanas punem a ambos com a justiça adequada a sua maneira de conhecer, 

porque nesses casos eles não podem distinguir certamente o que é real do que é 

falso; e assim a ignorância na embriaguez ou no sono não é admitida como uma 

justificativa. Embora a punição seja anexada à personalidade, e a personalidade à 

consciência, e o bêbado talvez não seja consciente do que fez, o judiciário humano o 

pune justamente, porque o fato é provado contra ele, mas falta de consciência não 

pode ser provada para ele. Porém, no Grande Dia, quando os segredos de todos os 

corações forem revelados, será razoável pensar que ninguém será chamado a 

responder a respeito do que ele não sabe nada, mas receberá seu destino, sua 

consciência a acusa-lo ou desculpa-lo. (LOCKE, 2010, p. 281). 

 

Para Locke, as pessoas possuem limitações, e só podem conhecer sua própria 

consciência, e não a consciência alheia. Desta forma, não faria sentido o judiciário humano 

punir alguém com base na consciência do sujeito de seus atos, tendo em vista que essa 

consciência é inacessível a qualquer pessoa, com exceção do próprio infrator. Assim, as leis 

humanas punem o infrator com a justiça adequada ao seu modo de conhecer, levando em 

conta aquilo que é possível ser conhecido por esta, com base em provas materiais e concretas 

do fato.  

Ainda, pessoa, segundo Locke, é um termo forense, que adequa as ações ao seu 

mérito. Apesar dele ter se apropriado do termo e dado a ele um novo significado, a pessoa, no 

sentido forense, pressupõe o fato de uma pessoa ser ela mesma durante toda a sua vida. Não 

se questiona nesse plano em que consistiria a identidade pessoal ou se ela se manteria ao 

longo da vida da pessoa que cometeu um ato criminoso. A memória, nesse contexto, não é 

fator determinante para se atribuir responsabilidade pela autoria de um delito. (REINO, 2011, 

p.37). 
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Deste modo, segundo as leis brasileiras, ainda que o infrator não se recorde do ato 

praticado, tampouco das circunstâncias em que o praticou, desde que fique provada a sua 

autoria ou participação no delito, ele será responsabilizado judicialmente, pois será 

considerado como sendo a mesma pessoa que praticou o delito. Percebe-se, então, que o 

judiciário humano leva em consideração apenas aquilo que é possível a ele conhecer, que é o 

físico, o material. Deste modo, o conceito de homem lockeano se encaixaria muito mais nesse 

contexto, no que diz respeito à responsabilização legal. (REINO, 2011, p.37). 

Cabe destacar que apesar de punir de acordo com aquilo que lhe é possível conhecer, o 

direito leva sempre em consideração, o máximo possível, os aspectos psicológicos de 

entendimento e consciência do sujeito quanto ao cometimento do crime. Deste modo, quando 

algumas características dessa consciência se materializam no caso concreto, tornando possível 

presumir de maneira favorável, ou mesmo conhecer, podem haver excludentes da 

responsabilidade do sujeito, como as que foram vistas. Ainda, mesmo que não seja possível 

excluir a responsabilidade do sujeito, podem incidir no caso uma causa de aumento ou 

diminuição de pena, bem como uma agravante ou atenuante, que podem levar em conta tanto 

aspectos formais e legais, como também aspectos subjetivos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante todo o exposto, é possível concluir que, embora as teorias da continuidade da 

alma e da continuidade espaço-temporal como garantidoras da identidade pessoal tenham sido 

as duas grandes teorias existentes, e amplamente discutidas até meados do século XVII, elas 

possuem diversas falhas, e enfrentaram inúmeras objeções, muitas delas apontadas por Locke. 

Dessas objeções, pontua-se que ambas as teorias, embora sejam condição necessária ou 

contingente à identidade pessoal, não são condição suficiente. Apesar disso, ainda são 

amplamente estudadas e debatidas até a contemporaneidade, sendo, inclusive, ainda 

defendidas por alguns filósofos.  

É inegável também a grande contribuição trazida por Locke a essa área do 

conhecimento, sendo que, ainda que haja objeções e sejam apontados problemas em sua 

teoria, ela ainda é a mais aceita pelos filósofos da mente. Ressalta-se também, nesse aspecto, 

as grandes contribuições de Derek Parfit, que, além de lidar com as objeções feitas à teoria 

lockeana, também atribuiu a ela um novo ponto de vista, tornando-a menos restrita.  
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É importante considerar que, apesar de pertencer ao campo de estudo da metafísica 

dentro da filosofia, tendo em vista que tem como objeto de estudo algo não físico, imaterial, o 

problema da identidade pessoal possui uma grande influência também na realidade prática, 

como no caso da responsabilização do agente pelos seus atos, tanto no aspecto moral quanto 

do ponto de vista legal. Todavia, mais do que a sua importância no aspecto de como o sujeito 

é percebido pela sociedade, a identidade pessoal lida principalmente com o modo como o 

sujeito reconhece a si próprio.  

Neste sentido, Locke descreve que a identidade pessoal consiste em estabelecer “o que 

representa a pessoa que, penso eu, é um ser pensante inteligente que tem razão e reflexão e 

que pode considerar a si mesmo como uma mesma coisa em diferentes tempos e lugares”. 

(Locke, 2010, p. 77). Sendo assim, tendo em vista que o conteúdo mental não é acessível ao 

outro, mas apenas ao seu portador, a identidade lida com aquilo que faz uma determinada 

pessoa reconhecer-se como sendo ela própria em diferentes momentos. Deste modo, as leis 

humanas punem os indivíduos com a justiça adequada a sua maneira de conhecer, ou seja, 

aquilo que lhe é acessível, o que é absolutamente justo e coerente na visão do próprio Locke.  

Cabe salientar que a teoria de Locke da identidade pessoal como continuidade 

psicológica possui influência no Direito Penal, não apenas no brasileiro, mas em todo o 

Direito ocidental. No que tange ao Direito Penal brasileiro, é possível perceber isso ao 

analisar que diversas das causas excludentes da imputabilidade penal lidam com a consciência 

e o entendimento que o sujeito tem de suas ações, bem como a sua capacidade de se 

determinar conforme esse entendimento. O mesmo ocorre com a tipicidade subjetiva, que tem 

como objeto, exclusivamente, a consciência do sujeito. Embora essa consciência, esse 

entendimento e essa capacidade de autodeterminação sejam exigidos da pessoa no momento 

da conduta, enquanto a identidade pessoal lida com a causa que faz com que o sujeito se 

identifique como sendo ele ao longo do tempo, é possível perceber a importância dada à 

consciência do agente dentro do direito. 

Para Locke, a punição deveria ser vinculada à identidade pessoal, uma vez que só faz 

sentido punir alguém se ele ainda é a mesma pessoa que praticou o ato, pois a punição está 

anexada à personalidade, e a personalidade à consciência. Ainda, alguém que não possui 

consciência de ter praticado determinado ato não será capaz de sentir felicidade, realização, 

arrependimento e miséria, o que deturparia todo o sentido e a finalidade da pena. Entretanto, o 

autor afirma que o judiciário humano pune justamente o sujeito da maneira que o faz, porque 

o pune com base no fato que é provado contra ele, enquanto a falta de consciência, que 

caracteriza a identidade pessoal, não pode ser provada, pois não é acessível.  
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Entretanto, o direito lida muito bem com essa questão, pois traz, através de diversos 

institutos, a consciência e os elementos psicológicos do sujeito como sendo indispensáveis 

para a caracterização de sua conduta. Embora a consciência da pessoa seja acessível apenas a 

ela própria, e não aos outros, ela pode externalizar sua consciência e seu conteúdo psicológico 

através de suas ações, permitindo que outras pessoas captem esse elemento subjetivo e 

individualize sua conduta. 

Por fim, cabe ainda destacar que o mesmo ocorre quanto à responsabilização social. 

Uma vez que o sujeito pratica um ato que, apesar de não ser ilegal, é imoral, algo que é 

considerado reprovável socialmente, a sociedade também lhe estabelece uma espécie de 

punição. Entretanto, assim como ocorre no judiciário humano, estas pessoas também não 

conseguem ter acesso à consciência que o agente tem do ato que cometeu, e nem as 

consequências que essa consciência lhe atribuiu ou não. Logo, também punem o homem, do 

ponto de vista do ato praticado, e não da consciência que ele possui desse ato. Todavia, 

conclui Locke que “no grande dia”, referindo-se ao dia do julgamento divino, todos os 

segredos mais inacessíveis dos corações das pessoas serão revelados, e ninguém será chamado 

a responder por algo que nada sabe, vez que não possui consciência de tal ato, mas receberá 

seu destino de acordo com aquilo que sua consciência dirá.  
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