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"A esperança é a virtude mais indispensável inerente à 

condição de estar vivo." 

(Erik Erikson) 

 



 

RESUMO 

O objetivo da pesquisa foi levantar, em fonte primária, o processo e o método de construção 

do pensamento clínico, educacional sob a influência da cultura nos escritos de ERIK 

HOMBURGER ERIKSON e pretendeu  promover o aprofundamento e ampliação da teoria 

de Erik. H. Erikson no contexto da multiculturalidade contemporânea. Por seu caráter 

documental ao levantamento de dados foi realizado na Biblioteca Houghton da Universidade 

de Harward. 

A pesquisa abriu possibilidades de aprofundamento e compreensão das contribuições de 

Erik H. Erikson no contexto contemporâneo e multicultural, em especial no campo da 

atuação da clínica expandida e das práticas educacionais, que envolvem as novas 

tecnologias em educação, dirigindo a pesquisa para a rediscussão do conceito de cultura no 

mundo virtual e globalizado e nas atuais configurações das relações interpessoais. 

ABSTRACT 

The research objective was to get, the process and method of construction of the clinical, 

educational thought under the influence of culture based on the writings of Erik Homburger 

Erikson. It also intends to promote the deepening and extension of the theory of Erik. H. 

Erikson in the context of contemporary multiculturalism. For its documentary character for 

data collection was performed at Houghton Library of Harvard University. The research has 

opened possibilities for deepening and understanding of the contributions of Erik H. Erikson 

in contemporary and multicultural context, in particular in the field of action of the expanded 

clinical and educational practices involving new technologies in education, directing research 

for renewed discussion of the concept of culture in virtual and globalized world and the 

current settings of interpersonal relations. 
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INVESTIGAÇÃO DO PENSAMENTO CLÍNICO, EDUCACIONAL E INFLUENCIA DA 

CULTURA NA ATUALIZAÇÃO DA TEORIA PSICANALÍTICA DE ERIK HOMBURGER 

ERIKSON. 

 

 

All the world’s a stage, 

And all men the men and women merely players: 

They have their exists and their entrances; 

And one man in his time plays many parts, 

He acts being seven ages. At first the infant, 

Mewling and puking in the nurse’s arms. 

Then the whining school-boy, with his satchel 

And shining morning face, creeping like snail 

Unwillingly to school. And then the lover, 

Sighing like furnace, with a woeful ballad 

Made to his mistress’s eyebrow. Then a soldier, 

Full of strange oaths, and bearded like the pard, 

Jealous in honour, sudden and quick in quarrel, 

Seeking the bubble reputation 

Even in the cannon’s mouth. And then the justice, 

In fair round belly with good capon lined, 

With eyes severe and beard of formal cut, 

Full of wise saws, and modern instances; 

So he plays his part. The sixth age shifts 

Into the lean and slipper’d pantaloon, 

With spectacles on nose and pouch on side, 

His youthful hose, well saved, a world too wide 

For his shrunk shank; and his big manly voice, 

Turning again toward childish treble, pipes 

And whistles in his sound. Last scene of all, 

That ends this strange eventuful history, 

Is second childishness and mere oblivion, 

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans every thing 

      Sheakespeare. W. As you like it 1559 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa foi realizada no período de fevereiro de 2013 a março de 2014 e pretendeu 

levantar material que subsidiasse a discussão sobre a  influência da cultura na perspectiva 

dos pensamentos clínico e educacional de Erik Homburguer Erikson. O estudo se justificou 

uma vez que diferentes áreas de estudos da Psicologia e da Educação assim como  

 



 

diferentes áreas voltadas para as Relações Organizacionais e do Trabalho encontram  

sustentação teórica nos conceitos elaborados por este autor. 

Na Educação de crianças e de adultos as perspectivas de suas formulações teóricas sobre 

o desenvolvimento humano apresentam consistente compreensão sobre a aprendizagem 

formal e sobre o papel organizador do professor como representante social dos 

instrumentos culturais e na Clínica, especialmente em sua perspectiva psicoterapêutica ao 

levar em conta a as etapas pré culturais em consonância com as etapas pré genitais no 

papel organizador do Ego em direção à saúde mental da pessoa. Também nas áreas social 

e do trabalho o conceito de relatividade cultural, especialmente investigado nesta pesquisa, 

é considerado alicerce teórico de  sustentação nos estudos dos grupos sociais. 

Em prévia análise de currículos de cursos de Psicologia e Educação em universidades 

brasileiras, no período de fevereiro a abril de 2013 observou-se que a Teoria do Ciclo Vital é 

contemplada no conteúdo de diferentes disciplinas. Também em prévia busca em livrarias e 

Editoras em São Paulo, no mesmo período, constatou-se que as traduções dos livros, 

escritos por Erik H. Erikson estão esgotados no Brasil, à exceção de uma última publicação 

feita após seu falecimento, realizada por Joan Erikson, sua esposa. Constatou-se também 

que livros do autor constam de referências bibliográficas de artigos científicos, dissertações 

de mestrado e teses de doutorado, portanto, a discussão dos conceitos propostos pelo 

psicanalista, vinte anos após sua morte, se faz pertinente e atual. 

Observou-se que as traduções, geralmente feitas do inglês para o português, mostram 

necessidade de revisão. Esta pesquisa levantou um escopo de conceitos e a trajetória 

teórica do autor que se tornará importante material para esta revisão. 

Desta maneira o principal objetivo da pesquisa foi levantar, em fonte primária, o processo e 

o método de construção do pensamento clínico, educacional sob a  influência da cultura  

nos escritos de Erik Homburguer Erikson. Como objetivo especifico pretendeu   promover o 

aprofundamento e ampliação da teoria de Erik. H. Erikson no contexto da multiculturalidade 

contemporânea. 

 

I - REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o referencial teórico de base da pesquisa, que subsidiou as 

primeiras discussões e norteou o afunilamento das questões a serem levantadas assim 

como as categorias criadas no Método. 

 



 

1. Erik H. Erikson: aspectos biográficos 

 

“O psicanalista Erik H. Erikson, criador do conceito ‘crise de identidade’, morreu aos 

91, anteontem à noite em Harwick, Massachussets, Costa Leste dos EUA. Discípulo 

de Sigmund Freud, Erikson formulou a teoria do desenvolvimento emocional do ser 

humano, segundo a qual cada estágio da vida está associado a lutas psicológicas 

que ajudam a moldar a personalidade. Na sua teoria, a dinâmica da sociedade em 

que o indivíduo vive também é considerada influência determinante para a maneira 

como as mudanças emocionais são resolvidas. Erikson nasceu na Dinamarca e foi 

criado em Frankfurt, Alemanha. Foi professor em Viena, Áustria, numa escola 

dirigida por Anna Freud, filha de Sigmund. Refugiou-se do nazismo nos EUA em 

1933. Ensinou em várias universidades dos EUA até estabelecer-se na de Harvard, 

uma das melhores do país, em 1960. O auge da fama de Erikson se deu nas 

décadas de 60 e 70, quando suas teorias foram usadas para ajudar a entender as 

mudanças sociais, em especial na juventude. Ele ajudou a consolidar o gênero 

literário da psicobiografia. A que escreveu sobre Gandhi lhe valeu o Pulitzer de 70”. 

Texto integral do Jornal “Folha de São Paulo” de 14 de maio de1994, assinado pelo 

jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva. 

Dinamarquês de origem, nascido em 15 de junho de 1902. Seu pai biológico era um 

desconhecido dinamarquês com quem não teve contato. Sua mãe, a judia Karla, o criou 

sozinha e quando completou 3 anos de idade, se casou com um médico pediatra e a família 

se mudou  para o sul da Alemanha.  

Erik cresceu sem ter consciência de sua história primitiva. Mesmo tendo sido adotado pelo 

marido de sua mãe, só recebeu oficialmente seu sobrenome quando já estava com oito 

anos de idade.  

Desde cedo vivenciou uma profunda crise de identidade pois sentia-se desadaptado na 

sinagoga em função de seu biótipo - cabelos loiros e olhos azuis e, ao mesmo tempo em 

outros ambientes quando era hostilizado por ser considerado judeu. 

Embora recaísse sobre ele a expectativa de se formar em medicina como o pai, Erik, se 

decidiu estudar arte e assim, viajou pela Europa, estudando, visitando museus e pintando 

retratos até os  25 anos, quando, estimulado por Peter Bloss, também artista mas já 

estudando psicanálise, buscou uma vaga para dar aulas de artes numa escola experimental 

para estudantes norte americanos. Esta escola era dirigida por uma amiga de Anna Freud. 

Trabalhando e estudando, especializou-se no, método Montessori e também como 

psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Viena, período em que fez sua análise pessoal 

com Anna Freud, que se tornou também sua supervisora durante muitos anos, mesmo após  



 

ter deixado a Alemanha. 

Nessa época, também conheceu uma professora canadense de dança, com quem se casou 

e teve 3 filhos, um deles sociólogo, que atualmente faz parte do quadro, como professor 

emérito de sociologia e estudos americanos, na Universidade de Yale, e que foi um 

interessado interlocutor no processo de elaboração desta pesquisa. 

Quando os nazistas tomam à Áustria, Erikson sai de Viena para Copenhagem e daí parte 

para Boston, Estados Unidos onde iniciou seu trabalho clínico já ensinando psicanálise na 

escola de medicina da Universidade de Harvard e também analisando crianças como 

analista didata nos Institutos da Associação Americana de Psicanálise. 

Num tempo fértil intelectualmente, Erikson conheceu importantes nomes da psicologia, da 

sociologia e da antropologia tais como Kurt Lerwin, Henry Murray, Ruth Benedict, Margaret 

Mead e Gregory Bateson.  

Sua carreira inclui cargos nas escolas de Medicina de Harvard (de onde saiu como 

professor emérito), Universidade de Yale, na Universidade da Califórnia em Bekeley (de 

onde sai por motivos políticos) . 

Seu trabalho, sempre alicerçado sobre a obra de Freud e em permanentes discussões com 

jovens psicanalistas, desenvolveu um profundo estudo sobre as crises normativas 

vivenciadas ao longo do desenvolvimento e as formas possíveis de suas resoluções em 

direção à construção de uma identidade saudável. Segundo suas palavras em diversos 

momentos de sua teoria, sua história afetiva foi um importante ingrediente na construção de 

sua teoria.  

Erikson  ampliou os estudos da psicanálise ao enfatizar a influência da cultura e da 

sociedade no desenvolvimento infantil. Sua teoria da relatividade cultural, importante para 

esta pesquisa, foi fortalecida no momento em que delineia a estrutura das idades do 

desenvolvimento e as crises normativas. Este estudo surge de importantes pesquisas-ação 

realizada em sociedades de caráter menos tecnológico como a dos índios Sioux e Yurok. Ao 

desenvolver a pesquisa-ação, que se consolidava  na década de 1970, pode intensificar a  

teoria sobre o valor e o peso da cultura na construção  da personalidade individual.  

Produziu livros, artigos, entrevistas que seguem como ANEXO 1 

 

2. Erik H. Erikson: aspectos teóricos 

O objeto de estudo da pesquisa refere-se á revisão da teoria do psicanalista Erik Homburger 



 

Erikson (15.06.1902 – 12.05.1994), teórico da psicologia que estudou o desenvolvimento  

humano na perspectiva da psicanálise e tornou-se reconhecido e discutido em 

Universidades europeias e norte americanas, por aprofundar a presença e influência 

precoce da cultura no inconsciente individual e na formação da personalidade e da 

intersubjetividade do ser humano. 

Erikson, no início de seu trabalho, imaginou que estivesse apenas criando exemplos para a 

teoria psicanalítica que havia aprendido com Sigmund e Anna Freud - essas foram suas 

palavras durante entrevista realizada em 1975 – mas na realidade, como ele mesmo 

descreve percorreu um caminho no qual alguns conceitos psicanalíticos foram 

profundamente revistos. Este teórico preocupou-se em rediscutir pontos do pensamento 

freudiano, em função do próprio clima científico que emoldurou as descobertas realizadas 

por Sigmund Freud (início do século XX) e o momento histórico e intelectual dos Estados 

Unidos, na década de 1960, quando passou a ensinar em escolas de medicina e a atender 

crianças. 

Tendo o alemão como língua-mãe, Erikson contou com a perseverante ajuda de Joan 

Erikson na tradução de seus textos para o inglês, minuciosa tarefa que se iniciou no navio 

quando da fuga do casal da Alemanha para a América. Foi neste contexto que Erikson inicia 

seus estudos sobre a personalidade de Adolph Hitler e a forma de liderança por ele 

desenvolvida naquele tempo político e espaço cultural. 

Sobre a psicanálise freudiana, seu alicerce de formação, Erikson rediscutiu especialmente 

dois aspectos: o primeiro referente ao momento científico e cultural no qual Freud 

desenvolve suas pesquisas sobre o mundo mental, uma época muito rica na qual as 

pesquisas se alicerçavam nos estudos sobre a transformação de energia, estudos que 

provinham da física do século XIX; o segundo, referente a compreensão da psicologia 

normal através da psicopatologia. Erikson propõe que patologia e normalidade devem ser 

compreendidas dentro de padrões culturais, ou seja, ambos os conceitos se alteram 

conforme se transformam época e cultura. Desta maneira, estudou a constituição dos 

aspectos adaptativos e criativos que compõem a estruturação da personalidade desde o 

nascimento até a morte, estudando e compreendendo a relação entre as instâncias 

psíquicas alcançando a velhice. 

Erikson explica que sua teoria se propõe a entender a constituição dos aspectos adaptativos 

e criativos que compõem a estruturação da personalidade desde o nascimento até a morte. 

Isto significa dizer que há uma nova forma de olhar a relação entre as instâncias psíquicas 

estendida para a velhice - estudo até então inédito. 



 

Enfatiza o papel do Ego como o principal responsável pela organização das memórias e 

síntese das experiências emocionais vivenciadas pelas pessoas e é este o mecanismo que 

garantirá a construção da vida psíquica saudável a partir da integração indissociável de três 

dimensões: 1) Dimensão biológica, que indica que o desenvolvimento de qualquer ser vivo 

ocorre numa sequência que se sustenta na maturação biológica; 2) Dimensão social, que se 

desenvolve a partir das primeiras relações culturais nas quais o bebê está inserido, 

contemplando assim a força da cultura na constituição da personalidade e defendendo a 

ideia de que o processo de organização das pulsões se dá de diferentes maneiras de 

acordo com a família, sociedade e cultura. Estas duas dimensões serão articuladas dentro 

de uma 3) Dimensão Individual, de maneira pessoal e garantirá ao sujeito sua identidade. A 

dimensão individual liga-se ao conceito de ego, portanto a integração da percepção e da 

memória dos fatos reais ou fantasiados vivenciados pela pessoa constroem 

permanentemente a intersubjetividade que caracteriza o ser humano. 

A ideia das três dimensões ajuda a compreender o desenvolvimento psicológico saudável e 

a explicação para a infinita capacidade de adaptabilidade do ser humano, sua condição de 

integrar experiências e organizar sua história, o que lhe trará um senso de continuidade, 

pertença e significado para a vida cotidiana. O Homem evolui porque precisa manter-se em 

equilíbrio, portanto, deve estabelecer a continuidade e sentido para os conflitos que 

experimenta ao longo de sua vida. 

No seu livro “Identidade, Juventude e Crise” (1987), no capítulo "Entreato Teórico: Ego e 

meio ambiente”, Erikson ressalta o conceito de Ego defendendo que muitas das funções 

mentais como, por exemplo, potencial para falar, ler, atos motores reflexos, são processos 

que existem independente dos possíveis conflitos causados pelo Id. isto significa que o Ego 

possui partes rudimentares que existem como capacidades inatas em sua formação e que 

permite a ele reagir a mudanças ambientais, ou seja: o ser humano nasce pré-adaptado ao 

ambiente e isso garantirá ao bebê a condição ampla de adaptabilidade. 

Para a teoria psicossocial, tal como proposta por Erikson, o Ego se desenvolve na 

interdependência entre a organização interna e a social; na integração da história vivenciada 

no tempo; no estabelecimento de continuidade das experiências afetivas ressaltando que 

lembrança histórica, mitos, rituais, diversões, sonhos, podem oferecer subsídios para a 

investigação de sintomas apresentados individual ou coletivamente. 

O estudo comparativo entre culturas, utilizando a teoria psicanalítica, marcou sobremaneira 

o trabalho de Erik H. Erikson. Especialmente duas das pesquisas por ele realizadas no início 

da década de 1970 (que iniciaram a modalidade da pesquisa-ação), fundamentaram sua  



 

teoria do ciclo vital e também subsidiaram a formulação da Teoria das Nove Idades do 

Homem. 

Erikson enfatiza que a construção da Identidade individual pode sofrer profundas marcas, 

quando ocorre um trauma ou uma sequência de traumas, ao longo do desenvolvimento da 

cultura à qual a pessoa pertence. Estes traumas quebram a formatação histórica original de 

um determinado povo além de gerar a perda de referências culturais nos indivíduos. 

Após conceituar as oito idades do desenvolvimento psicossocial, inseriu a discussão sobre a 

nona idade. A cada uma das nove idades existe um tipo de conflito ou crise a ser 

vivenciado. Cada crise vai subsidiando a construção da personalidade num permanente 

movimento que relaciona e dá sentido às memórias e experiências vividas num determinado 

momento (idade) da vida com as experiências vivenciadas nos estágios anteriores. 

Considera que a cada idade corresponde um ethos social, desta maneira na Primeira Idade, 

a resolução do conflito entre confiança básica versus desconfiança básica - corresponde 

como ethos social a Religião. A primeira idade subsidia o desenvolvimento da esperança 

que surge de uma proporção favorável da confiança oposta à desconfiança. Na Segunda 

Idade: autonomia versus vergonha e dúvida surge como ethos social a Lei. Nesta idade, 

surgirão os rudimentos da força de vontade, que irão se desenvolvendo e se diferenciando 

ao longo das idades seguintes, a fim de sustentar a vida psíquica madura e, neste sentido a 

relatividade cultural é entendida como importante fator. A salvaguarda institucional referente 

a esta idade é o princípio da lei e da ordem. Toda sociedade estabelece-se fundamentada 

em alicerces que norteiam os conceitos de direito, dever e justiça, garantindo a convivência 

política e econômica da sociedade. Na Terceira idade o conflito acontece entre Iniciativa 

versus Culpa e é quando surge o embrião do Propósito. Particularmente importante na  

determinação da sexualidade futura do indivíduo e de como ele irá aceitar e vivenciar seus 

papéis femininos ou masculinos, no final desta idade a criança deverá ter adquirido um 

sentimento de iniciativa, que implica a consciência do que ela pode fazer no presente e do 

que será capaz de fazer no futuro. Esta idade corresponde à fase fálica, proposta por Freud, 

na qual surge e se resolve o Complexo de Édipo, conceito que Erikson discute sob ampla 

perspectiva. O que a teoria de Erikson postula é que o Complexo de Édipo pode ser 

compreendido como consequência natural do desenvolvimento. O representante cultural 

desta idade refere-se tanto a um sentimento moral que determina o limite entre o que é 

possível no real e na fantasia e que direciona, de certa maneira, os objetivos da vida adulta. 

As instituições sociais ligam-se a um ethos econômico que substitui gradativamente os 

contos de fadas e os heróis. A quarta idade Produtividade versus Inferioridade traz como  



 

palavra-chave a Competência: no estudo desta idade será enfatizada a importância da 

 aprendizagem. É o tempo da criança integrar o sistema instrucional de sua cultura, seja ela 

 primitiva ou altamente tecnológica e vivenciar sentimentos provenientes da constatação das 

próprias dificuldades e potencialidades. As bases da tecnologia desenvolvida na cultura 

onde a criança está se desenvolvendo são passadas através da educação de tal maneira 

que ela consiga manejar de forma produtiva as ferramentas utilizadas pelos adultos que a 

educam. Leitura, escrita, geografia do pais, história do povo são informações que garantirão 

a criança um sentido de pertença a um lugar e tempo, e delineiam os fatores constituintes 

da identidade adulta. O representante cultural desta idade está apoiado no fato de que a 

criança desenvolve neste instante sua primeira impressão sobre o sentido da produção e do 

trabalho. Desenvolve-se então o ethos tecnológico da Cultura. Estas quatro primeiras idades 

formam a primeira infância. 

A quinta idade vivencia o conflito Identidade versus Confusão de papéis - O livro “Identidade 

Juventude e Crise” foi editado em 1968 e a segunda edição brasileira saiu em 1987. Neste 

livro Erikson revê um conjunto de conceitos escritos em diferentes artigos e trabalhos. A 

tônica recai sobre os conceitos: Ego, Identidade e Crise de Identidade, estudando 

especialmente a juventude. Correspondendo à adolescência, período de grande atenção do 

autor, a quinta idade supõe que as identificações feitas no decorrer das idades anteriores 

possibilitarão o indivíduo a encontrar e fortalecer sua identidade. Nesta idade o ego tem um 

papel fundamental de revisão e síntese das vivências de todas as idades anteriores. O 

sentimento de identidade do ego, então firma a certeza de que coerência e continuidade 

interiores elaboradas no passado alicerçam e equivalem à coerência e à continuidade do 

próprio significado de si mesmo para a cultura, o que se evidencia, por exemplo, na escolha 

de uma carreira. 

Erikson observava que todo este mecanismo psíquico em direção à identidade explicitava a 

necessidade da juventude daquele tempo de definir sua identidade no mundo moderno e 

industrializado. Fica claro, na adolescência, o resultado do processo de expansão do ego ao 

longo das quatro primeiras idades. 

A entrada na vida adulta é descrita na sexta idade, quando a pessoa vivencia o conflito 

Intimidade versus Isolamento. O adulto jovem, será capaz de 

(...) expressar carinho e afeto para com os outros e também de distinguir seus 

amigos de seus inimigos, mas também deve se sentir suficientemente seguro a 

respeito de si mesmo, para que possa tolerar e mesmo gostar de ser quem ele é. 

(GALLATIN,1975, P.204).  



 

A instituição associada a esta idade é a estrutura social de sistemas éticos, pois após ter 

encontrado sua identidade, o jovem se dispõe a ligar sua identidade com a de outros. 

Deverá estar preparado para a intimidade, e deverá também estar apto para desenvolver a 

força ética necessária para ser fiel a essas ligações mesmo que elas imponham 

compromissos significativos. Já na vida adulta e na sétima idade o conflito a ser vivenciado 

envolve Generatividade versus Estagnação. É um longo período dentro do ciclo vital. Este 

cuidado assegurará, nas crianças e adolescentes que estão sob a atenção dos adultos, o 

desenvolvimento dos sentimentos de confiança, autonomia, iniciativa, produtividade e 

formação de identidade. Criar uma nova geração, cuidar e orientar os mais novos são o 

significado que Erikson atribuiu à palavra generatividade. O sentido de “cuidar” é a virtude 

adulta atribuída na sétima idade e portanto todas as instituições que garantem a ética nas 

relações entre as pessoas, quer através da família quer através do trabalho, são 

responsáveis pela manutenção da organização humana. Ao alcançar a oitava idade, a 

resolução da crise Integridade versus Desesperança, a pessoa vivencia a continuidade das 

gerações e depende por um lado do plano social, determinado pela cultura e por outro do 

plano biológico característico da espécie e não há como desarticular estes dois planos. 

Finalmente a nona idade denominada a idade da Transcendência (após os noventa anos).  

 

 

 

 

Nesse período, apesar de todos os esforços do indivíduo em manter a força vital e o 

controle sobre a própria vida, o corpo continua a perder, gradativamente, sua  

autonomia. O elemento distônico “Desespero”, que é constituinte da etapa anterior, 

está ainda mais presente na nona etapa por causa da imprevisibilidade e das perdas 

nas habilidades físicas. Por conseguinte, pelo fato de que a independência e o 

controle são contestados pelo tempo, a autoestima e a segurança adquiridas 

durante toda a vida podem se enfraquecer. Muitas vezes as forças psicossociais 

adquiridas ao longo do desenvolvimento, como a “esperança” e a “confiança”, não 

são mais suportes fortes como eram anteriormente. (LIMA, COELHO e GUNTER, 

2011, P. 264 

Desta maneira, o estudo da nona idade é um avanço dentro das teorias do 

desenvolvimento, pois dá consistência à ideia de que a construção da identidade percorre 

uma construção individual dentro de uma dada cultura e esta construção se nutrirá do 



cenário psicossocial que impactará nas diferentes maneiras de envelhecer, reconhecer e 

imprimir significado à história pessoal. 

Não há como desassociar o estudo dos estágios de vida, da cultura em que este indivíduo 

está inserido, visto que cada sociedade lida com o ethos proposto por Erikson de uma forma 

específica. Assim, é mister compreender o ponto de entrelaçamento do estágio deste 

indivíduo com o estágio de uma cultura relativa à sua sociedade. 

A proposta desta pesquisa, foi a de investigar especialmente o conceito de relatividade 

cultural, à época por ele proposto com o quadro multicultural vivido pelo homem 

contemporâneo e verificar a ampliação das técnicas por ele propostas nos atendimentos 

clínicos, educacionais e sociais. O conceito de relatividade cultural permeia sua obra e pode 

ser situado na seguinte citação: “As etapas pré-genitais são tão importantes quanto as 

etapas pré-culturais relacionadas ao tipo de tecnologia da cultura e a imagem ou visão de 

mundo da cultura”. (ERIKSON, 1967).  

 

II - MÉTODO 

Tratou-se de pesquisa documental por objetivar a identificação, verificação e apreciação de 

documentos originais que pretende fazer a leitura do trabalho de Erik H. Erikson, mais 

precisamente a discussão sobre o conceito de relatividade cultural – escrito nos anos 60 – 

na contemporaneidade, deixado pelo autor e resguardado em biblioteca identificada. 

De  acordo com GIL (1996) a pesquisa documental: “caracteriza-se pela natureza das 

fontes, considerando-se que vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento  
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analítico, ou que ainda podem ser re-elaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. (P. 

50). 

Ainda segundo o autor, neste tipo de  pesquisa as fontes são diversificadas e dispersas. Há, 

de um lado, os documentos de primeira mão, aqueles não receberam nenhum tratamento 

analítico. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos de órgãos 

públicos e instituições privadas, tais como associações científicas, igrejas, sindicatos, 

partidos políticos etc. Incluem-se aqui inúmeros outros documentos como cartas pessoais, 

diários, fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins etc. 

Considerando os objetivos propostos o método justificou-se uma vez que:  

(...) apresenta uma série de vantagens. Primeiramente há que se considerar que os 

documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como os documentos 



subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em 

qualquer pesquisa de natureza histórica.  

São consideradas fontes: documentos oficiais (leis, ofícios, relatórios, publicações 

parlamentares, debates, documentos, atas, relatórios etc.), documentos jurídicos 

(registros de nascimentos, casamentos, mortes; escrituras de compra e venda, 

falências e concordatas, testamentos, inventários, etc); Fontes estatísticas (censo, 

características da população, PIB); documentos particulares (correspondências, 

diários, fotografias, objetos etc). (GIL, 1996, P. 52) 

Na presente pesquisa foram analisados documentos, transcrições entrevistas, cartas e 

demais escritos arquivados em espaço restrito na de Biblioteca de Houghton  na 

Universidade de Harvard. 

Uma vez que se pretendeu analisar fontes primárias referentes a conceitos desenvolvidos 

por Erik Homburger Erikson a análise de seus escritos se torna indispensável, pois segundo 

SÁ-SILVA (2009) “a [pesquisa] documental caracteriza-se pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens 

de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de 

divulgação”. 

Na proposta de análise considerou-se: 

"(...) produzir ou reelaborar conhecimentos e criar novas formas de 

compreender os fenômenos (...). O investigador deve interpretá-los, 

sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível 

fazer a inferência” (SÁ-SILVA, 2009 p.39). 

Desta maneira, foi possível supor que, para que fossem apreendidos os esquemas  
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conceituais do autor estudado deveriam ser levantados os dados biográficos e o contexto 

histórico no qual desenvolveu sua teoria, a cronologia na qual se insere a evolução dos 

conceitos estudados nesta pesquisa e o tipo de material (fotos, escritos pessoais, teóricos) 

que compuseram as categorias de análise. 

Uma vez os dados levantados ocorreu a seleção e análise do material, para tanto 

considerou-se: 

"(...) importante que o pesquisador considere as mais diversas implicações relativas 

aos documentos antes de formular uma conclusão definitiva. Ainda em relação a 

este problema, convém lembrar que algumas pesquisas elaboradas a partir de 

documentos são importantes não porque respondem definitivamente a um problema, 



mas porque proporcionam melhor visão desse problema ou, então, hipóteses que 

conduzem à sua verificação por outros meios." (GIL, 1996, P. 53) 

 

Uma vez o procedimento transcorrido, foi possível reorganizar os dados na direção da 

produção de uma visão atualizada dos conceitos propostos, procedimento que ocorreu da 

seguinte maneira: 

 Identificação da produção publicada do autor.  

 Busca do material do autor traduzido para o português. 

 Citação do autor em Bibliografias de cursos de Educação e Psicologia no Brasil. 

 Pesquisa sobre o local onde se encontra o material arquivado, em inglês e alemão, 

original do autor.   

 Realização das etapas de contato com a Biblioteca de Houghton localizada na 

Universidade de Harvard e familiares do autor buscando orientações quanto aos 

procedimentos e autorizações para realização da pesquisa. 

 Seleção do material disponibilizado pela Biblioteca. 

 Organização e categorização do material levantado in loco como: manuscritos 

(esboço de seus pensamentos e suas teorias), cartas pessoais, análise de obras 

produzidas por outras pessoas, publicações em jornais, originais de artigos 

científicos e apresentações em congressos, seminários, palestras, aulas, desenhos e 

fotos.  

 Tradução dos textos selecionados do inglês e do alemão para o português pelos 

pesquisadores e agrupado em três novas categorias: a primeira composta pelo 

material escrito em alemão; a segunda composta pela evolução da produção dos  
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 conceitos; e a terceira agrupa material que articula o seu pensamento com de outros 

autores.  

 Fichamento do material categorizado, retirada das questões relacionadas à inserção 

do conceito de cultura nas perspectivas clínica e educacional.  

 Apresentação de resultados parciais em congresso, palestras e aulas. 

 Discussão e elaboração de relatórios finais. 

Definiu-se o local onde os dados serão coletados, para tanto, entrou-se em contato com a 

Biblioteca Houghton da Universidade de Harward - onde se encontra o material levantado e 

analisado. 

Foram definidas categorias norteadoras para coleta de dados: 



1. Levantamento dos dados bibliográficos do autor (cartas, documentos) além de material 

que reporte ao principal interesse da pesquisa. 

2. Investigação do contexto histórico no qual foram produzidos os documentos. 

3. Análise e interpretação dos documentos deverão gerar a produção e reelaboração dos 

dados levantados a fim de gerar novas, atualizadas e contextualizadas visões sobre o 

conceito de relatividade cultural, no cenário brasileiro. 

 

III - Apresentação e Discussão dos dados 

Os documentos foram colhidos no período de seis dias, e seguindo rigorosamente as 

orientações da Biblioteca Houghton, locus da pesquisa. Observou-se uma vasta quantidade 

de textos produzidos pelo autor e, a partir da seleção do material encontrado. O material foi 

apresentado aos pesquisadores pela Biblioteca em caixas, que foram reorganizadas em 11, 

de acordo com o interesse da pesquisa. 

Caixa no. 1- Material escrito em alemão 

Caixa no. 2- Autobiografia e entrevistas concedidas 

Caixa no. 3- Documentos referentes a viagens 

Caixa no. 4- Aulas, conferências e palestras 

Caixa no. 5- Evolução e reflexões sobre a teoria 

Caixa no. 6- Correspondências gerais   

Caixa no. 7- Correspondências com personalidades 

 

 

 

Caixa no. 8 - Relações da Teoria psicossocial com outros autores 

Caixa no. 9- Desenhos e pinturas 

Caixa no. 10- Fotos 

Caixa no. 11- Noticias de jornal pacientes/outros 

Segue o levantamento reduzido aos objetivos desta pesquisa, realizado a partir da leitura e 

tradução do material contido nas diferentes caixas.  

 



1. Sobre a cultura e educação 

O material sobre o conceito de cultura e seu papel no universo intrapsíquico é vasto e foi 

encontrado em diferentes caixas de material, escritos tanto em inglês quanto em alemão. 

A preocupação central de Erik Erikson é a de compreender e demonstrar que a educação 

oferecida por diferentes culturas geram estranhamento em outras sociedades. O que para 

algumas culturas é fator de formação de seres humanos, sob o olhar de outras culturas 

transforma crianças em seres brutos. É enfático em demonstrar que não se pode curar nem 

educar sem se utilizar uma ideologia ou filosofia.  

Os textos de Erikson descrevem suas experiências tanto com sociedades primitivas, como 

por exemplo os índios Sioux, Yurok em Dakota, seus mitos, seus ritos, as conversas com 

seus   idosos, observação de  suas crianças, diferenças e similaridades no seu treinamento 

desde o nascimento e o significado da influência do processo de aculturação, ao longo dos 

séculos, na constituição do psiquismo das crianças, do conceito de patologia, expressão da 

agressividade e da sexualidade, no período da pesquisa, 

Descreve também estudos comparativos entre vários países como Escandinávia, Holanda, 

India, Israel, por onde viajou em estudo. Seus  textos tratam de comparar os países em 

situações cotidianas tais como  parto, alimentação, contato da criança com pai e mãe, 

educação, e outros aspectos do desenvolvimento da criança mostrando diferenças e 

semelhanças entre os países, e mesmo semelhanças e diferenças dentro das diferentes 

regiões de um mesmo  país. 

Os escritos denotam uma energia para reforçar os conceitos do princípoio epigenético, do 

papel do ego nas construção da vida psíquica e da relatividade cultural apontando  

 

 

 

costumes, normas e técnicas naturais de cada país, e que se impõem em função da Cultura, 

e da determinação de diferenças nos métodos de educação. 

Segundo ele, toda cultura deve para suas crianças um senso de iniciativa e escolha livres e 

“o fato de que o homem deve vivenciar um longo período – mais que qualquer outra espécie 

- de crescimento e crescer dentro de especificações ambientais e culturais de um 

determinado grupo, num determinado lugar na terra e num determinado período histórico, 

mostrando que o Homem dispõe de um equipamento de direção que deve estar pronto para 

uma grande variedade de configurações. Ele poderá, então, aprender as complicações da 

tecnologia e dos estilos de costumes de sua cultura." 



Aponta que deve-se entender como unidades históricas e culturais lutaram para construir 

um senso positivo de identidade. É necessário que observações a respeito do potencial das 

crianças seja compartilhado globalmente, para que em todas as partes do mundo as 

pessoas encontrem similaridades nos potenciais de suas crianças. 

Com relação à educação, observou-se a contribuição da sua teoria para a prática docente e 

para  a ampliação do conhecimento de professores sobre crianças na situação de ensino-

aprendizagem. Estas contribuições são observadas em função das cartas de 

agradecimentos e de pedidos de orientação que Erik H. Erikson recebeu ao longo de sua 

trajetória profissional, que acabaram contribuindo no campo da formação de professores. 

 

2. Sobre a clínica e a psicoterapia 

Observou-se que no campo da clínica (caixa 8), o autor reforça a visão histórica e cultural 

como subsídio para a compreensão intrapsíquica do sujeito e para a intervenção técnica em 

contexto psicoterapêutico e reforça a visão histórica e cultural na compreensão intrapsíquica 

do sujeito e na intervenção clínica. Os escritos estudados remontam à experiência prática  

que Erikson realizou com outros profissionais da psicologia, especialmente Anna Freud.  

Erikson reforça, em suas considerações que a teoria desenvolvida por Freud é baseada em 

instâncias do passado e considera como esta visão reflete diretamente na história em si.  

Compara historiadores e terapeutas, e diz que a intervenção terapêutica influencia o fluxo da 

história. 

Defende a ideia de que os métodos clínicos mudam de acordo com a história, conforme dito 

pelo próprio Freud e compara o método psicanalítico tal qual utilizado para tratar as histerias  

 

 

no início do século, e como nos dias em que ele próprio atuava como psicoterapeuta a 

ênfase era dada a outros aspectos dos sintomas, que envolviam as crises de identidade e a 

cultura adulta. Ainda defendendo a perspectiva social, Erikson vai pontuando seus escritos,  

retomando o trabalho de Anna Freud e August Aichhorn a respeito da influência da guerra e 

dos campos de concentração no desenvolvimento intrapsíquico das crianças, ressaltando o 

padrão das regras de cada época.  

Anna Freud pareceu ser um importante modelo para sua visão do aparelho psíquico e 

também para a utilização da técnica psicanalítica nos atendimentos de crianças. Seus textos 

descrevem as influências de Anna Freud no seu trabalho. Descreve o consultório, que 

dividia com o pai e como era a atmosfera das sessões com ela. Erikson enaltece a visão 



sensível de Anna, enquanto mulher, a respeito das crianças e também o trabalho de Anna, 

colocando-o não como uma questão de mais uma linha a ser seguida, mas sobre sua 

extensão para os campos educacionais, assim como Jean Piaget, também estudioso do 

desenvolvimento humano, no aspecto cognitivo. Para Erikson a teoria de Anna Freud tem 

impacto no esclarecimento moderno de análise. 

Nos escritos sobre a clínica, Erikson ressalta a importância do discernimento de cada 

mudança histórica afetando as idades da vida, e o quanto essas idades contribuem (ou não) 

para a cultura. Discute o papel dos adolescentes e adultos na mudança.  Para Erikson o 

sentido de  "saúde mental" deve ser compreendido de maneiras diferentes em diferentes 

culturas para poder perceber que cada indivíduo, com seus sintomas, traz em si um 

passado cultural que  influencia na formação dos sintomas. 

Ainda discutindo o papel do psicoterapeuta, em diferentes textos Erikson ressalta a visão de 

Freud, para quem para o analista jamais verá em seus pacientes/pupilos o que ainda não 

aprendeu a ver em si. 

Foram levantados textos nos quais retoma em detalhes como se dá a sessão de 

psicanálise, e aponta que analista e analisando são dois sistemas que se auto-observam e 

que observam o mundo num esquema de transferência e contratransferência. 

Erikson enfatiza, em sua perspectiva psico-histórica, a função própria do analista de prestar 

atenção no que é realmente importante, e da noção (awareness) e aceitação da relatividade 

histórica que governam os processos de ambos que ele será capaz de deixar emergir os 

conteúdos importantes e saber observá-los sobre a ótica correta; enfatiza que foi em cima  

 

 

desta relatividade que desenvolveu sua Regra de Ouro: "Faça com a outra pessoa o que a 

ajudará no momento de desenvolvimento dela, assim como te ajuda no seu". 

Os escritos estudados remontam à experiência prática desenvolvida com outros 

profissionais da psicologia e da psicanálise, especialmente Anna Freud.  

A teoria de Erik H. Erikson permite a compreensão do desenvolvimento psicológico humano 

inserindo de maneira criteriosa e consistente o papel das representações culturais na 

constituição da vida interpsíquica do ser humano e oferece amplo material para a pesquisa 

nas áreas da psicologia do desenvolvimento, social, educacional e da clínica psicológica. 

 

Considerações finais 



Com relação à educação, vem sendo observada a contribuição da sua teoria para a prática 

docente e ampliação do conhecimento de professores sobre crianças na situação de 

aprender. Estas contribuições são observadas em função das cartas de agradecimentos e 

de pedidos de orientação que Erik H. Erikson recebeu ao longo de sua trajetória profissional, 

que contribui no campo da formação de professores.. O trabalho se dirige para a 

rediscussão do conceito de cultura no mundo virtual e globalizado e nas atuais 

configurações das relações interpessoais. A teoria de Erik H. Erikson permite a 

compreensão do desenvolvimento psicológico humano inserindo de maneira criteriosa e 

consistente o papel das representações culturais na constituição da vida interpsíquica do ser 

humano e oferece amplo material para a pesquisa nas áreas da psicologia do 

desenvolvimento humano. Faz uma comparação entre historiadores e terapeutas, e diz que 

a intervenção terapêutica influencia a história. Os métodos clínicos mudam de acordo com a 

história, dito pelo próprio Freud. 

Explica a instância história do aparecimento da libido, e diz que não podemos julgar uma 

teoria como errada, uma vez que ela está enraizada no espírito de seu próprio tempo; 

envolvimento, social, educacional e da clínica psicológica. 

Cabe nas considerações finais desta pesquisa, lembrar um texto, discurso de abertura de 

uma reunião na qual falou sobre a crise de desenvolvimento da humanidade. 

Nesta palestra introduziu o conceito de pseudo-especialização (derivado de espécie), que se 

trata do fato de que, ao longo dos anos, a humanidade se dividiu - territorialmente, 

culturalmente e politicamente - e criou outras espécies, começando a considerar outras  

 

 

 

diferentes como não-humanas; elas tem o poder tecnológico de se destruir entre si, caso 

achem necessário. 

O ódio entre as espécies acontece em tempos de mudança ameaçadora, de perigos 

históricos e econômicos. As diferenças e as ameaças se tornam tão grandes que as 

espécies não mais trocam entre si nenhum tipo de formação sobre avanços e tecnologia - 

como por exemplo a Alemanha de Hitler; só há uma maneira de haver o compartilhamento 

dessas informações: unificação territorial. Exemplifica que os trabalhadores (proletariado) 

são uma pseudo-espécie criada pela Revolução Russa. Existe a identidade negativa de 

coletividade e a positiva - aponta Alemanha como sendo uma negativa que queria ser 

positiva. 



Erikson diz que jamais haveria pensado no termo "crise de identidade" se não tivesse se 

mudado para os Estados Unidos, um país que procura juntar em uma só identidade, todas 

as identidades dos seus imigrantes, por conta de sua história e natureza. 

Assim, diz que a história tem o poder de se livrar das pseudo-espécies. Kai Erikson aponta 

que o termo seria melhor adequado se fosse "especialização psicossocial" do que "pseudo", 

apontando a relação das espécies com o desenvolvimento de cada indivíduo: uma boa 

"consciência comunitária" auxilia o desenvolvimento do "sense of I", que é o centro da 

consciência humana e aponta que deve-se entender como unidades históricas e culturais 

lutaram para construir um senso positivo de identidade, não se separando, mas criando algo 

que se complementa entre si. 

Ainda nesta palestra Erikson reforça a necessidade de observações a respeito do potencial 

das crianças seja compartilhado globalmente, para que em todas as partes do mundo as 

pessoas encontrem similaridades nos potenciais de suas crianças. "Somente uma nova 

orientação ética, um direcionamento para uma vigorosa cooperação, pode libertar as 

energias de hoje de suas algemas de defesa armada" 

Reflete que todas as guerras e revoluções mudaram o mundo "de maneira não-linear, 

irreversível e permanente", concordando com Margaret Mead quando ela diz que as 

crianças de hoje (daquele ano) não viverão um mundo de constante mudança, e que é a 

primeira vez que acontece isso no mundo. Para Erikson é importante saber discernir como 

cada mudança histórica afeta as idades da vida, e o quanto essas idades contribuem (ou  

 

 

 

não) para a cultura. Ego e Ethos se complementam a cada etapa das idades por ele 

proposta. 

Para se viver na realidade, é essencial que tenhamos desenvolvidas três funções principais: 

a maior aceitação possível da factualidade (tudo o que pode ser detectado pelos sentidos), 

senso de realidade e senso de atualidade. 

É possível entender, a partir do material conhecido, do material inédito encontrado e em 

especial, desta palestra acima relatada, é uma preocupação com a saúde da humanidade. 

Erikson, que previa a generatividade como principal virtude da nona idade (após aos 

noventa anos), nos deixa aos 92 anos de idade com muito material correspondente a esta 

virtude. Sua preocupação ética em olhar o homem balizado em sua cultura, sociedade e 



período histórico é um dos maiores frutos que o pensador nos deixou e que nos permite co-

construir com sua teoria. 

A pesquisa abriu possibilidades de aprofundamento e compreensão das contribuições de 

Erik H. Erikson no contexto contemporâneo e multicultural, em especial no campo da 

atuação da clínica expandida e das práticas educacionais, que envolvem as novas 

tecnologias em educação, dirigindo a pesquisa para a rediscussão do conceito de cultura no 

mundo virtual e globalizado e nas atuais configurações das relações interpessoais. 

No mundo globalizado, informatizado onde muitas culturas se amontoam em torno do globo 

,surge uma premente necessidade de rediscussão sobre a formação do sujeito 

interpsíquico, dos modos de educação formal, que contenha a ira e o potencial destrutivo 

inerente ao ser humano e que, no processo de fortalecimento do ego seja nas escolas ou na 

clínica, esta instância psíquica se polarize no sentido de atribuir significações cada vez mais 

amadurecidas às poluições simbólicas e reais a que são submetidas na contemporaneidade. 

A ausência ou sobreposição de referências podem fragilizar a construção da Identidade e 

gerando cada vez mais novas patologias e dificultando ações em prol da saúde mental. 

Esta pesquisa se deparou com uma riqueza de material do qual apenas uma pequena parte 

pode aqui ser apresentada e discutida e, o grande resultado é a constatação da urgência da 

continuidade do estudo, das traduções e das discussões mais aprofundadas que 

desembocarão no material que se julga necessário para a contemporaneidade.  
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