
F O R M A  D E  V I D A  N º 1 0

ENSAIOS FdV10 - 1/5

A teoria da identidade pessoal de Hume enquanto chave para a análise interminável 
de Freud *

Pedro Tiago Ferreira (Universidade de Lisboa)
Maio 2017

Resumo

Este ensaio visa chamar a atenção para uma ligação entre o núcleo da teoria da identidade pessoal de 
Hume e as considerações de Freud sobre a questão de quando deve a análise, num sentido 
«ambicioso», chegar ao fim. O elo que fornece a referida ligação é a memória. Para Freud, a análise 
torna-se necessária quando, devido a uma neurose, a memória apresenta falhas ou fica distorcida. Para 
Hume, a memória é algo que unifica um amontoado de percepções como pertencentes à mesma mente. 
As neuroses assemelham-se, por conseguinte, a partes defeituosas, ou removidas, de uma máquina, 
visto que obstruem a memória. Quando esta obstrução é removida, e o indivíduo volta a ter acesso livre 
à sua memória, o que lhe permitirá realizar na totalidade a sua identidade pessoal, deixam de haver 
razões para a análise continuar e, portanto, a mesma deverá chegar ao fim.

Abstract

This essay calls attention to a connection between the core of Hume’s theory of personal identity and 
Freud’s considerations regarding when analysis, in an “ambitious” sense, should come to an end. The 
link that provides the connection is memory. For Freud, analysis is necessary when, as the result of a 
neurosis, memory becomes faulted or distorted. For Hume, memory is something that unifies a bundle 
of perceptions as belonging to a single mind. Neuroses are therefore like missing or faulty cogs in a 
machine, since they impede memory. When this impediment is removed and the individual regains 
unimpaired access to his memory, allowing him to fully realize his personal identity, there is no 
reason for analysis to continue, and therefore it should come to an end.
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A crítica humeana há muito que notou, tendo-se debruçado extensamente sobre isso, a alegada 
insatisfação de David Hume com a sua teoria da identidade pessoal, desenvolvida na Secção VI da 
Parte IV do Livro I do Tratado da Natureza Humana e aparentemente retractada no Apêndice ao 
Tratado. Não pretendemos discutir neste ensaio se Hume estaria de facto insatisfeito com a 
explicação de identidade pessoal que dá no Tratado, [1] ou, admitindo que estaria mesmo 
insatisfeito, que razões teria para tal. [2] Este ensaio tomará a teoria da identidade pessoal de 
Hume tal como está exposta no Tratado; as dúvidas do autor, tal como declaradas no Apêndice, não 
serão aqui tidas em conta.

Também não serão apontados ou discutidos outros erros e inconsistências (ou seja, os que não foram 
apontados pelo próprio autor) da teoria da identidade pessoal de Hume. [3] Em vez disso, pretendemos 
chamar a atenção para o facto de Sigmund Freud recorrer — muito provavelmente sem disso se 
aperceber — ao núcleo da concepção de Hume sobre a identidade pessoal quando explica as 
circunstâncias em que a análise, num sentido «ambicioso», deverá chegar ao fim. Antes de 
aprofundarmos aquilo que, prima facie, parece ser uma relação surpreendente entre Hume e Freud, 
delinearemos brevemente as teorias de ambos os autores. No entanto, é importante enfatizar desde 
logo que a teoria do eu de Hume e a teoria da actividade mental de Freud não são exactamente iguais, 
uma vez que a teoria de Freud excede em complexidade a de Hume ao discutir atributos da mente 
humana absolutamente extemporâneos aos interesses de Hume. Neste ensaio, pretendemos apenas 
mostrar o benefício enorme que pode advir de usar a teoria de Hume enquanto ferramenta teórica na 
discussão acerca de a análise freudiana poder ou não chegar ao fim com êxito.
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Quando discute as possibilidades de a análise poder chegar ao fim de uma forma bem-sucedida, 
Freud refere o sentido «ambicioso» da expressão «o fim da análise». Este sentido é assim 
explicado:

It prompts the query whether the patient has been influenced to the point that no further change can 
be expected from continuing analysis. It is as though through analysis you could reach a level of 
absolute psychological normality, which can, furthermore, be trusted to remain stable; when, for 
example, all occurrences of repression have been resolved and all gaps in memory filled in. (Freud 2002, 
176 — itálicos nossos)

Desta forma, para que a análise possa chegar ao fim com êxito, o analista tem de se mostrar 
satisfeito com o estado de normalidade psicológica atingido pelo doente, estado esse que terá uma 
probabilidade alta de se manter estável, e, por isso, mais nenhum proveito advirá de continuar o 
tratamento. Freud parece sugerir que a resolução de todas as ocorrências de repressão e o 
preenchimento de todas as falhas de memória não são mais do que simples exemplos da 
capacidade que a mente tem de permanecer estável após atingir o estado de normalidade 
psicológica, o que sugere que existem outros elementos que permitem atingir esse estado. 
Ocorrências de repressão, falhas de memória e outras circunstâncias que Freud não menciona 
estão na origem da neurose. Contudo, se tivermos em conta, mesmo que superficialmente, os 
textos mais importantes que Freud escreveu sobre este assunto, percebemos que a repressão não é 
apenas uma das causas da neurose, mas a causa da neurose: «The state in which the ideas existed 
before being made conscious is called repression.» (Freud 2010, 4) Isto significa que «repressão» 
é o termo que denota as ideias que foram reprimidas, ou seja, que se tornaram inconscientes (por 
exemplo, como consequência de uma experiência psicológica traumática), mas que têm um 
impacto negativo na vida consciente. A luta entre as memórias inconscientes e a vida consciente 
origina o conflito que Freud designa através do termo «neurose», o que sugere que a repressão 
não é apenas uma entre várias causas possíveis da doença neurótica, mas a causa única da qual 
todas as doenças neuróticas são devedoras.

De acordo com Hume, a ideia do eu não pode ser imputada a nenhuma impressão, uma vez que 
nenhuma impressão permanece invariável ao longo da vida, ao contrário do que acontece com o 
eu, que «se supõe que existe (…) dessa maneira» (Hume 2001, 300). Uma vez que o eu não pode 
ter origem numa impressão, «portanto tal ideia não existe» (Hume 2001, 300). Esta conclusão 
está de acordo com uma das componentes mais importantes da teoria das ideias que Hume 
subscreve: a de que «toda a ideia simples tem uma impressão simples que se lhe assemelha; e 
toda a impressão simples tem uma ideia correspondente» (Hume 2001, 31). Além disso, «todas as 
nossas ideias simples no seu primeiro aparecimento derivam das impressões simples que lhes correspondem 
e que elas representam exactamente» (Hume 2001, 32). Hume não deixa espaço para dúvidas no que 
diz respeito a serem as ideias que têm origem nas impressões ou as impressões que têm origem 
nas ideias, uma vez que declara explicitamente que «as impressões simples precedem sempre as 
ideias correspondentes, nunca aparecendo na ordem inversa» (Hume 2001, 33). Assim, se não 
existem impressões invariáveis simples, nenhuma ideia do eu (que seria, necessariamente, 
invariável) pode ter origem nelas, e logo não existe nenhuma ideia simples do eu. Claro que isto 
não significa que o eu não existe; quer simplesmente dizer que o eu não é nem uma impressão 
nem uma ideia, «mas aquilo a que se supõe que as nossas várias impressões e ideias têm 
referência» (Hume 2001, 300). Não fica completamente claro, pelo menos numa primeira leitura, 
o que significa «referência» para Hume neste contexto, mas algumas passagens da secção do 
Tratado onde esta teoria é desenvolvida dão algumas pistas para uma possível resposta. Como 
Barry Stroud aponta,

[s]ince every perception is distinguishable from every other, there is no contradiction involved in 
supposing, of some particular perception, that it exists separately from every other perception which 
belongs to the same bundle. For a perception to be perceived or felt is just for it to be present to a 
mind, but since according to Hume a mind is nothing but a bundle or collection of perceptions, it is 
possible for a perception to exist independently of any mind, and therefore possible for it to exist 
unperceived. (Stroud 2005, 107)

De acordo com a interpretação de Stroud, para Hume a mente é um amontoado ou uma colecção de 
percepções. Há percepções que pertencem a mentes diferentes e até percepções que não pertencem 
de todo a qualquer mente. Hume chega mesmo a dizê-lo quando declara que todas as percepções 
«são (…) diferentes, distinguíveis e separáveis umas das outras; podem considerar-se 
separadamente e podem existir separadamente; não necessitam de nada para lhes sustentar a 
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existência» (Hume 2001, 300). Uma mente, ou o eu, não é mais nem menos do que um conjunto, 
um amontoado ou uma colecção específicos, independentes, de percepções diferentes interligadas 
por alguma coisa que as distingue de outros conjuntos de percepções específicos e independentes. 
Por exemplo, quinze percepções existem separadamente. Há alguma coisa que faz com que 
digamos, por exemplo, que cinco dessas percepções pertencem à mente A, três à mente B, duas à 
mente C, e cinco a nenhuma mente. A dificuldade está em perceber o que é esta «alguma coisa». 
Hume defende que é a memória [4]:

(…) a memória não só revela a identidade, mas ainda contribui para a sua produção, produzindo uma 
relação de semelhança entre as percepções. (Hume 2001, 310)

Visto que só a memória nos dá a conhecer continuidade e extensão desta sucessão de percepções, 
devemos considerá-la, sobretudo por esta razão, como a fonte da identidade pessoal. Se não 
tivéssemos memória, jamais teríamos noção de causação, nem, consequentemente, daquela cadeia de 
causas e efeitos que constitui o nosso eu ou pessoa. Mas uma vez que adquirimos pela memória esta 
noção de causação podemos estender a mesma cadeia de causas e por conseguinte a identidade das 
nossas pessoas para além da memória e podemos abarcar tempos, circunstâncias e acções que 
esquecemos completamente mas em geral admitimos ter existido. (Hume 2001, 311)

(…) a memória não tanto produz como descobre a identidade pessoal, mostrando-nos a relação de causa 
e efeito entre as nossas diferentes percepções. (Hume 2001, 311)

O primeiro destes excertos estabelece o papel da memória na relação de semelhança; os outros 
dois na relação de causalidade. A memória não desempenha nenhum papel na relação de 
contiguidade, devendo esta ser deixada de lado no tratamento deste tema, embora Hume não 
explique porquê (Hume 2001, 309). No que diz respeito à relação de semelhança, a memória é 
fundamental, sendo responsável tanto pela descoberta da identidade quanto pela produção da 
relação de semelhança entre percepções. Quanto à relação de causalidade, a memória não é menos 
fundamental, uma vez que conseguimos percepcionar efeitos como tendo origem em causas, e 
causas como origem de efeitos, simplesmente devido ao facto de seres humanos terem a 
capacidade de se lembrar de sucessões de percepções passadas, ficando assim aptos a percepcionar 
a relação de causalidade entre percepções diferentes. O eu é então formado por um amontoado de 
percepções percepcionadas por uma única mente e interligadas porque a mente se lembra de 
sucessões de percepções que ocorreram no passado; é a memória que estabelece a semelhança e a 
causalidade entre as percepções que, de outro modo, não seriam percepcionadas e ficariam, por 
isso, sem pertencer a qualquer mente. A memória é a «alguma coisa» que liga percepções 
diferentes e independentes, tornando-as parte do mesmo amontoado, ou seja, da mesma mente.

A partir daqui, as semelhanças entre as ideias de Hume e Freud tornam-se cada vez mais 
explícitas. Para Hume, a mente é um amontoado de percepções interligadas pela memória; para 
Freud, a mente é um equipamento «a cujos componentes daremos o nome de “instâncias”, ou, 
para maior clareza, “sistemas”». Estes sistemas encontram-se numa «sequência fixa pelo facto 
de, num determinado processo psíquico, a excitação atravessar os sistemas numa dada sequência 
temporal», o que torna necessário «[atribuir] ao aparelho uma extremidade sensorial (…) e uma 
extremidade motora». Na primeira existe «um sistema que recebe as percepções», enquanto na 
última existe «outro [sistema], que abre as comportas da actividade motora» (Freud 2009, 382-
383). Quer Hume quer Freud declaram que as percepções são uma condição necessária para que 
seres humanos tenham ideias; também ambos os autores atribuem à memória um papel essencial 
no processo de formação das ideias. Como Freud refere,

[d]as percepções que nos atingem, permanece no nosso aparelho psíquico um traço que podemos 
designar por «traço mnésico» (…). À função que com ele se relaciona damos o nome de «memória». 
Se nos ativermos genuinamente ao nosso projecto de associar os processos psíquicos a sistemas, os 
traços mnésicos terão de consistir em modificações permanentes dos elementos dos sistemas. (Freud 
2009, 383)

Parece-nos claro que existe uma semelhança forte entre este «traço mnésico» de Freud e a 
explicação de Hume segundo a qual «as ideias são precedidas por outras percepções mais vivas, 
das quais elas derivam e as quais representam» (Hume 2001, 35). As ideias são, então, menos 
vívidas na mente do que as impressões, uma vez que as primeiras têm origem na memória, 
enquanto as últimas provêm directamente dos sentidos. Tal parece implicar que, para Hume, 
existem memórias de impressões, possibilitando o surgimento de ideias, mas que as próprias 
impressões não têm memória. Isto é precisamente o que Freud também argumenta:
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Suporemos que um sistema na extremidade frontal do aparelho recebe os estímulos perceptivos, mas 
não preserva nenhum traço deles, e portanto, não tem memória, e que, por trás dele, há um segundo 
sistema que transforma as excitações momentâneas do primeiro em traços duradouros. (Freud 2009, 
383-384)

Tal como é dito na introdução, é óbvio que a teoria do eu de Hume e a teoria da actividade mental 
de Freud não são a mesma; é igualmente óbvio que a teoria de Freud excede a de Hume em 
complexidade, mapeando as divisões da mente que, como Freud enfatiza certeiramente, não 
implicam «que os sistemas psíquicos realmente se disponham numa ordem espacial» (Freud 
2009, 382-383). Apesar de todas estas diferenças, não deixa de ser inquietante — uma vez que 
nunca cita Hume nem reconhece o seu trabalho — que Freud dependa daquilo que é o princípio da 
filosofia da mente de Hume, o processo de «associação»:  

Se as ideias fossem inteiramente soltas e desconexas, só o acaso as juntaria; e seria impossível que as 
mesmas ideias simples se agrupassem regularmente em ideias complexas (como correntemente 
sucede) sem estarem unidas por qualquer laço, qualquer qualidade associativa, mediante a qual uma 
ideia naturalmente introduz a outra. Este princípio de união entre as ideias não deve considerar-se 
uma conexão inseparável, pois tal conexão já foi excluída da imaginação; contudo não devemos 
concluir que sem ela, a mente é incapaz de juntar duas ideias, visto que nada há mais livre do que essa 
faculdade. Mas devemos apenas considerar este princípio de união como uma força suave (…); a 
natureza de certo modo indicando a cada um as ideias simples que são mais apropriadas à união numa 
ideia complexa. As qualidades em que se origina esta associação e que desta maneira levam a mente de 
uma ideia para outra, são três: a semelhança, a contiguidade no tempo e no espaço e a relação de causa e 
efeito. (…) [E]stas qualidades produzem uma associação entre as ideias e (…), ao aparecer uma ideia, 
naturalmente introduzem outra. (Hume 2001, 39)

É sabido que retemos duradouramente algo mais do que o simples conteúdo das percepções que 
incidem sobre o sistema P [sensorial]. As nossas percepções acham-se mutuamente ligadas na nossa 
memória — antes de mais nada, em função da simultaneidade da sua ocorrência. Designamos esse 
facto por associação. Assim, fica claro que, não tendo memória [itálicos nossos], o sistema P. não pode 
reter nenhum traço associativo (…). Devemos pois presumir que a base da associação está nos sistemas 
mnésicos. (Freud 2009, 384)

Tanto para Freud como para Hume, a associação, tornada possível unicamente pelo facto de seres 
humanos terem memória, é a fonte das ideias, ou, melhor ainda, nós humanos temos ideias 
porque associamos acontecimentos, ou percepções, passados, e isto só é possível porque 
conseguimos lembrar-nos deles. Uma vez que, segundo Freud, algumas percepções são 
reprimidas, a análise torna-se necessária para preencher as falhas de memória produzidas pela 
repressão de uma dada memória. A neurose é então como uma peça defeituosa, ou em falta, na 
maquinaria a que chamamos «mente», ou «eu», e a sua presença (que torna a memória ausente 
ou distorcida) impede as operações normais da mente tal como Hume e Freud as descrevem.

Freud, mesmo considerando que o faça inadvertidamente, acaba por argumentar que a análise deve 
chegar ao fim no momento em que o doente seja novamente capaz de fazer associações do modo 
como Hume descreve que os seres humanos as fazem, ou seja, apelando à memória (desobstruída). 
O paciente neurótico é travado pela existência de falhas na sua memória, e por isso as associações 
que estabelece estão destinadas a provocar uma ansiedade desnecessária — desnecessária porque 
deriva apenas de não se conseguir lembrar, e não de um problema cuja causa é exterior à mente do 
doente. Freud refere brevemente que é necessário «to consult first of all your own experience, to 
see» se existem casos em que todas as falhas de memórias tenham sido preenchidas, conduzindo à 
resolução de todas as ocorrências de repressão, e, depois, que é igualmente necessário consultar 
«the theory, to see if it is at all possible in the first place» (Freud 2002, 176). Freud pode não ter 
pensado em Hume quando escreveu estas passagens, e Hume não escreve de todo sobre a neurose, 
sobre a possibilidade de a neurose impedir o funcionamento da natureza humana tal como ele o 
descreve, ou sobre se é ou não possível a cura; mas a teoria, ou seja, a teoria de Hume, mostra que o 
estado natural do ser humano (ou seja, antes da repressão e da instalação da neurose aguda) é a 
capacidade de associar percepções através de uma memória desobstruída. A teoria de Freud é a de 
que a análise é a ferramenta que pode possibilitar aos doentes um regresso à «normalidade», ou 
seja, ao seu estado natural (segundo Hume).
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[1] Corliss Gayda Swain, por exemplo, defende que a «presupposition (…) that Hume discovered some 
reason to be dissatisfied with his account — is false», e que «Hume did not write the section of the 
Appendix dealing with personal identity in order to raise new questions about the adequacy of his book 
1 account of the mind; he wrote it in order to defend that account by showing that alternative 
explanations of personal identity are incoherent» (Swain 1991, 107).

[2] Barry Stroud analisa algumas dessas razões ao mesmo tempo que sugere que a insatisfação de 
Hume provém maioritariamente do facto de que Hume «senses not just an explanatory deficiency in 
his account of the origin of the idea of the self, but a certain vicious circularity in his whole scheme for 
the science of man» (Stroud 2005, 134), uma vez que «[t]o explain the idea of causality, personal 
identity is appealed to; and to explain the idea of personal identity, causality is appealed to» (Stroud 
2005, 135). Hume não consegue abandonar a ideia de causalidade pela razão simples de que a 
causalidade é um dos pilares mais importantes da teoria das ideias com a qual Hume está 
comprometido, e na qual baseia todo o seu esquema de funcionamento da natureza humana. Sobre este 
ponto, ver Stroud 2005, 17-41. A interpretação de Stroud das razões da insatisfação de Hume com a sua 
explicação da identidade pessoal pode ser encontrada nas páginas 127-140.

[3] Os estudos sobre identidade pessoal em geral, e sobre a de Hume em particular, são extensivos. 
Para os que desejam explorar o tema com detalhe, recomenda-se três monografias recentes: Baxter, 
Donald. Hume’s difficulty: Time and identity in the Treatise. Londres: Routledge, 2008. Strawson, 
Galen. The evident connexion: Hume on personal identity. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
Garrett, Don. Hume. Londres: Routledge, 2015. Cada uma destas publicações refere outros estudos 
relevantes sobre o tema.

[4] Naturalmente, tal só se aplica a percepções que formam um conjunto de percepções distinto e 
específico, ou seja, uma mente. As percepções que não pertencem a qualquer mente são livres, ou seja, 
não estão interligadas pela memória (ou por qualquer outra coisa); é precisamente a ausência total de 
memória que torna possível dizer que uma dada percepção não pertence a qualquer memória.
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