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 Resumo: Este artigo analisa o conceito de Erik Erikson sobre a crise de 
identidade no adolescente, assim como as implicações para a práxis religiosa, espe-
cificamente no trabalho com adolescentes. O objetivo é mostrar que a compreensão 
da crise da adolescência permite uma melhor abordagem dos eventuais problemas 
que possam surgir ao aconselhar adolescentes ou conduzi-los pelo processo do 
ensino-aprendizado.
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IDENTITY CRISIS IN THE ADOLESCENCE: A BRIEF ANALYSIS AND 
IMPLICATIONS FOR THE RELIGIOUS PRAXIS ACCORDING TO THE 
THEORY OF ERIK ERIKSON
 abstRact: This article analyzes the concept of Erik Erikson on the identity 
crisis in the teenager, as well as the implications for the religious praxis, specifically at 
dealing with teenagers. The goal is to show that the comprehension of  the teenag-
ers´ crisis allows a better approach of  the eventual problems that can arise when 

intRodução
Especialistas reconhecem que a adolescência é 

um período muito decisivo na vida do ser humano 
(Johnson, 1964, p. 90; Berzonisk, 1981, p. 5, 6; rosa, 
1971, p.82). Nesse período, a vida está no limiar de 
muitas oportunidades, e a personalidade se desenvolve 
em pelo menos quatro dimensões: (1) Os interesses 
sociais se ampliam; (2) os poderes intelectuais são au-
mentados; (3) os objetivos da vida se expandem; e (4) 

as experiências pessoais se aprofundam (Johnson 1964, 
p. 91 a 94). Essas descobertas possibilitam que a fé e as 
questões religiosas recebam maior atenção. 

O adolescente vivencia momentos fundamentais 
para a formação de sua identidade. Seu principal desafio 
é a luta para formar um senso claro de sua individualida-
de, o que envolve a elaboração de um conceito estável 
de si mesmo como indivíduo único e a adoção de 
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uma ideologia ou sistema de valores que lhe ofereça 
senso de direção. Na visão de Erik erikson, o que 
preocupa fundamentalmente o adolescente “é quem 
e o que são aos olhos de um círculo mais amplo de 
pessoas significativas, em comparação com o que eles 
próprios chegaram a sentir que são” (1971, p. 285). Esse 
dilema se manifesta em questões como: Quem sou eu? 
e, Aonde irei na vida? (Weiten, 2002, p. 328).

Esta pesquisa bibliográfica tenciona discorrer 
justamente sobre esse período ímpar da adolescência: 
o estabelecimento da identidade. A primeira parte trata 
do conceito de crise, identidade e crise de identidade, e 
serve como parâmetro para as considerações posterio-
res. A segunda parte explica a identidade como sendo 
o principal desafio da adolescência; também apresenta 
algumas razões para a ocorrência da crise de identidade 
justamente na adolescência. A seguir, na terceira parte, 
é abordada a formação da identidade, os fatores ou 
elementos que a influenciam e as diversas categorias de 
identidade. Finalmente, apresentam-se sugestões para 
o desenvolvimento de uma práxis pastoral junto a ado-
lescentes, considerando os desafios da identidade nesse 
importante período da vida.

definindo os teRmos
Os trabalhos mais influentes na área do desen-

volvimento da identidade do adolescente foram apre-
sentados por Erik Erikson. Ele pode ser considerado 
o autor mais conhecido e talvez o mais importante no 
estudo da adolescência. Suas obras de destaque neste 
sentido são: Infância e sociedade, Identidade, juventude e crise 
e O ciclo de vida completo. 

Mas, por que Erikson se interessou pelo estudo 
da identidade? Myers afirma que o interesse de Erikson 
deve-se, como é comum na psicologia, a razões de sua 
própria experiência. Sendo filho de mãe judia e pai dina-
marquês, Erikson era duplamente forasteiro. Na escola o 
desdenhavam por ser judeu, e na sinagoga o ridiculariza-
vam como gentio devido aos cabelos louros e aos olhos 
azuis, herdados de seu pai biológico dinamarquês. Foram 
esses incidentes, então, que o motivaram à busca de uma 
identidade na adolescência (1999, p. 86).

Erikson entende a personalidade como o re-
sultado da interação permanente e simultânea de três 
processos da pessoa: o processo somático (dimensão 
biológica), o processo do ego (dimensão individual) e 
o processo social (dimensão social). Portanto, todo ser 
humano é um ente tricotômico: organismo individual, 
mente individual e agregado social, e deve ser enten-
dido à luz da Biologia, Psicologia e Ciências Sociais 
(erikson, 1971, p. 31). As três referidas dimensões 
são interdependentes e não há possibilidade para o 

desenvolvimento isolado.
Justamente por considerar a tricotomia do ser 

humano, Erikson  estende sua análise e explicação do 
desenvolvimento humano desde o período oral respira-
tório (período do bebê) até a velhice, incluindo em sua 
avaliação os modos psicossexuais, crises psicossociais, 
raio de relações significativas e outros elementos que 
evidenciam as dimensões biológica, individual e social 
(erikson, 1998, p. 32, 33).

Em sua teoria, Erikson não considera a crise como 
catástrofe iminente, mas como um ponto decisivo e 
necessário, uma espécie de momento crucial, momento 
em que o desenvolvimento deve seguir uma ou outra 
direção (erikson, 1987, p. 14).

No entender de  rappaport, Erikson compre-
ende crise 

como um momento crítico. É similar aos conceitos de 
evolução orgânica, onde os órgãos que estão em pico 
de desenvolvimento são particularmente sensíveis às 
condições externas. A planta, adubada no momento 
certo, podada no momento exato, recebendo chuvas 
nos períodos normais, frutificará abundantemente. 
A antecipação ou o atraso das chuvas impedirá a in-
florescência ou a derrubará. Quando uma gestante é 
atingida por uma virose – por exemplo a rubéola, que 
tem características teratogênicas – são exatamente os 
órgãos que estão em maior desenvolvimento naquele 
período que serão atingidos. Cada aquisição orgânica 
tem, portanto, um momento típico de desenvolvi-
mento onde, se bem cuidada, desenvolverá órgãos 
sadios, se injuriada, seus órgãos serão atingidos em 
seu crescimento, às vezes de maneira irrecuperável 
(2003, p. 19).

Identidade é a reformulação gradativa de uma 
autodefinição que unifica os vários eus num sentimento 
coerente e concreto de quem se é (Myers, 1999, p. 86). 
É a criação de um sentimento interno, uma unidade 
da personalidade sentida pelo indivíduo e reconhecida 
por outro, que é o “saber quem sou” (CaMpos, 2002, 
p. 117). Além de significar o que é idêntico, a palavra 
identidade significa o reconhecimento do indivíduo 
de seus caracteres próprios e exclusivos (Ferreira, 
1995, p. 139).

Erikson afirma que a identidade se configura em 
três áreas básicas de definição: A identidade sexual, a 
identidade profissional e a identidade ideológica (apud, 
rappaport, 2003, p. 30). A identidade sexual é a defi-
nição genital de seu papel. É a segurança de um papel 
sexual definitivamente assumido que lhe permite esta-
belecer as relações características das próximas etapas 
da vida. É por estar seguro do que é que finalmente 
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o adolescente pode buscar a relação com o outro sem 
nenhuma contaminação. É mediante o assumir seu 
papel sexual que o adolescente pode suportar as dife-
renças do outro, entendê-las e conviver com elas, pois 
essas diferenças ou até divergências não ameaçam mais 
seus próprios valores, pois agora está seguro em sua 
característica exclusiva (ibid, 2003, p. 30).

A identidade profissional é a realização profissional 
que dá à pessoa a capacidade de sentir-se membro ativo 
e produtivo dentro do grupo social, além de configurá-
lo como um membro independente e co-participante 
na construção de bens, envolvendo-se na realização do 
mundo material (ibid, 2003, p. 30).

Como, pelo menos em parte, a pessoa é o que faz, 
a escolha de uma profissão é fundamental na normaliza-
ção das relações com o mundo. No caso do adolescente, 
a escolha profissional funciona como uma espécie de 
reparação: as realizações externas compensam as fra-
quezas e fantasias do seu mundo. Produzir e construir 
fora é para o adolescente um elemento compensador 
de suas falhas (ibid, 2003, p. 31).

A identidade ideológica implica em que “o ado-
lescente, em permanente reconstrução interna, deve 
acompanhar a reconstrução do mundo e posicionar-se” 
(ibid, 2003, p. 31), pois é sua energia que possibilita as 
rupturas e revoluções, onde se procuram novos mo-
delos ideológicos como fundamento. erikson afirma 
que a adolescência é 

um regenerador vital no processo de evolução so-
cial, pois a juventude pode oferecer suas lealdades e 
energias tanto à conservação daquilo que continua 
achando verdadeiro como à correção revolucionária 
do que perdeu o seu significado regenerador (erikson, 
1987, 134).

Às três idéias anteriores de Erikson,  acrescenta-
se uma sub-divisão na identidade ideológica, com o 
acréscimo de duas batalhas. 

Uma pelas definições políticas, ou seja, definir qual é o 
modelo de mundo real no qual quer viver e participar 
pessoalmente para que sua opção tenha a perspectiva 
de se realizar. O termo político é para ele amplo e en-
globa as atuações desde política comunitária, passando 
pelos movimentos estudantis, até as filiações político-
partidárias. De outro lado, o mundo virtual ou trans-
cendental é definido pela religião. Existência ou não de 
Deus, perspectivas de uma vida espiritual futura estão 
no centro destes questionamentos. Também não im-
porta qual o modelo de fé ou de ateísmo após a crise. 
Importa que as perspectivas transcendentais estejam 
assumidas (apud rappaport, 2003, p. 32 e 33).

A formação da identidade é um processo longo, 
lento e complexo, e se cria por um processo de desen-
volvimento e mudanças contínuas e gradativas, que se 
origina do encontro do bebê com sua mãe, amplia-se 
nas relações com outras pessoas, tornando-se cada 
vez mais abrangente até alcançar todas as esferas da 
humanidade (Ferreira, 1995, p. 140).

Se bem que a identidade se desenvolve com a 
interação com pais, irmãos, irmãs, amigos, professo-
res e outros adultos importantes – do começo ao fim 
da infância – a reação e expectativas do adolescente 
cumprem papel importante. Os resultados dessas ex-
pectativas influenciam os relacionamentos posteriores 
(harris et al, p. 126, 127). 

Muitas vezes, o adolescente descobre sua identi-
dade num processo de tentativa e erro. Assim sendo, 
diversifica sua postura e procedimento atual (presen-
te), observa criticamente sua antiga maneira de ser e 
pensar (passado) antes de tornar-se o que pensa ser o 
verdadeiro eu (futuro). Nesse processo, alguns “sofrem 
agonias de dúvidas quanto à sua sinceridade, e sua 
espontaneidade fica seriamente inibida como conse-
qüência disso” (Ibidem)

Erikson compreende a crise de identidade como 
aquela fase da vida em que o jovem deve estabelecer 
para si mesmo: 

- algumas perspectivas centrais de sua existên-
cia,

- postura apropriada em relação ao trabalho,
- posturas além de sua infância, 
- expectativas da futura vida adulta,
- conceito mais acurado entre o que ele vê em 

si mesmo e entre o que sua consciência afiada lhe diz 
que os outros julgam e esperam que ele seja (apud 
araúJo, internet).

Portanto, para Erikson crise de identidade é a 
busca do eu nos outros com o intuito de obter uma 
identidade para o seu ego, que são suas características 
próprias e exclusivas (apud Lepre, Internet); é o empe-
nho para definir o próprio sentimento do eu com mais 
profundidade (Myers, 1999, p. 85). Todo esse processo, 
para o adolescente, tem como objetivo alcançar sua 
identificação própria, propiciando uma idéia coerente 
sobre sua identidade sexual, direção vocacional e visão 
ideológica do mundo. 

Se o jovem não tiver o senso de identidade ou 
um conjunto de padrões internos para avaliar sua ima-
gem e valor nas principais áreas da vida, passará pela 
confusão de identidade, que é o contraponto de uma 
identidade bem resolvida (atinson et al, p. 124).

a cRise de identidade na adolescência
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O psicanalista francês Charles Melman  lembra 
que a noção de crise associada ao período da adoles-
cência é algo próprio da  cultura contemporânea. Ele 
afirma que 

não há nenhum sinal dela, enquanto crise psíquica, 
nos textos das culturas gregas e latinas, onde seria 
um simples período de introdução à vida social. A 
crise psíquica - na adolescência - como um processo de 
transição entre um mundo (infantil) e outro (adulto), 
pode ser assinalada como um fenômeno característico 
das sociedades pós-industriais capitalistas. Nelas, não 
encontramos ritos de passagem responsáveis pela 
demarcação de uma fase e outra. A ausência de ceri-
mônias reguladoras, verificadas em sociedades menos 
evoluídas do que a nossa, certamente, favorece a crise 
psíquica que conhecemos na fase adolescente (Apud, 
Chagas, internet).

No entender de Erikson, 

o principal desafio da adolescência é a luta para for-
mar um senso claro de identidade. Esta luta envolve a 
elaboração de um conceito estável de si mesmo como 
um indivíduo único e a adoção de uma ideologia ou 
sistema de valores que proveja um senso de direção. 
Na visão de Erikson, o adolescente enfrenta questões 
como: “Quem sou eu?” e “Aonde irei na vida?” (apud 
Weitten,  2002, p. 328).

Portanto, o adolescente tem a difícil tarefa de 
sintetizar o passado, o presente e as possibilidades 
futuras, com o intuito de alcançar um sentimento mais 
claro de quem ele é. Isso justifica, então, as especulações 
do adolescente demonstradas em questionamentos do 
tipo: Quem sou eu como um indivíduo? O que eu quero 
fazer da minha vida? Por quais valores devo viver? Em 
que acredito? (Myers, 1999, p. 85). Isso significa que o 
adolescente precisa adaptar-se às mudanças físicas da 
puberdade, além de desenvolver uma identidade sexu-
al madura, buscar novos valores e fazer uma escolha 
ocupacional. 

Embora a aquisição e fortalecimento da identi-
dade seja um processo que acompanha todo o ciclo 
vital, na adolescência é um fato claro e marcante 
devido à junção de vários fatores: Primeiro, as rápidas 
mudanças físicas estimulam o pensamento sobre auto-
imagem durante a adolescência; o adolescente, ao ob-
servar seu corpo, questiona-se intensamente a respeito 
da aceitação dele; segundo, as modificações nos processos 
cognitivos (o início das operações formais, para usar a 
terminologia de Piaget) promovem a introspecção pes-
soal; o adolescente tem condições racionais de pensar e 
questionar. Terceiro, as decisões sobre direção vocacional 

requerem auto-exame, impulsionando o adolescente à 
procura de ocupação útil (Weiten, 2002, p. 328).

Soma-se a tudo o dito anteriormente mais dois 
aspectos importantes: a exigência social e a insegurança 
pessoal, que levam o adolescente a querer encontrar 
uma orientação para a vida que não traia as suas aspira-
ções, valores, atitudes e crenças mas que seja consistente 
com o que a sociedade espera dele, e desejar construir 
uma identidade que exprima uma autonomia e inde-
pendência em relação aos pais sem romper a ligação 
com a família.

A crise na adolescência pode também ser com-
preendida como motivada pela sociedade industrial 
tecnicamente desenvolvida em que ele convive, o que 
gera várias dificuldades de adaptação para ingressar 
no mundo adulto do trabalho, pois é só o ingresso no 
mercado de trabalho que garante o sustento básico, o 
qual por sua vez possibilita a instituição de uma família 
e o exercício pleno de uma cidadania responsável. A 
realidade da sociedade industrial impõe ao adolescente 
a necessidade de ser independente financeiramente 
para poder alcançar liberdade e autonomia; e isso 
só é possível pela entrada no mercado de trabalho 
(Chagas, internet). Entretanto, as expectativas hoje 
são maiores, o que implica um preparo cada vez mais 
específico e exigente. Portanto, os jovens precisam, 
cada vez mais cedo, de qualificar-se para o mercado 
de trabalho que, aliás, vem se tornando cada vez mais 
técnico e exigente. 

O cenário social que o adolescente observa hoje 
em dia não é dos melhores: violência cotidiana banali-
zada, individualismo doentio, consumismo exacerbado, 
livre comércio e uso de drogas, estresse e desemprego, 
ect. O adolescente, agora extremamente sensível e 
crítico, percebe que tudo isso implica em instabilidade 
e insegurança, o que gera desconforto pessoal pelos 
valores implicados em todo o cenário social à sua frente 
(Chagas, internet).

aBerastury e knoBeL  lembram que

 adolescente apresenta uma vulnerabilidade especial 
para assimilar os impactos projetivos de pais, irmãos, 
amigos e de toda a sociedade. Ou seja, é um receptáculo 
propício para encarregar-se dos conflitos dos outros e 
assumir os aspectos mais doentios do meio em que vive 
(ABerastury e knoBeL, 1981, p. 11).

Segundo aBerastury e knoBeL (1981, p. 10), 
o adolescente passa por três lutos fundamentais: a) 
o luto pelo corpo infantil perdido, dando lugar a um 
novo corpo, desajeitado, o qual desafia o adolescente 
em sua condição de espectador impotente, sem nada 
poder fazer em relação ao que ocorre no e com seu 
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próprio organismo; b) o luto pelo papel e a identidade 
da infância, que obriga o adolescente a uma renúncia 
de dependência da identidade anterior, dependente dos 
pais, com a conseqüente “imposição” de responsabili-
dades que muitas vezes desconhece; c) o luto pelos pais 
da infância; o adolescente os tenta reter na sua perso-
nalidade, pois ainda significam refúgio e proteção.

Diante dos desafios da formação de sua identida-
de, os adolescentes demonstram três posturas. Alguns 
desde cedo já formam sua identidade simplesmente 
assumindo os valores e expectativas de seus pais. Isso 
é verificável em culturas mais tradicionais, onde os pais 
ditam o que o adolescente será. 

Outros adolescentes adotam uma identidade 
negativa que se define na oposição aos pais e à so-
ciedade, mas adotando uma postura em conformi-
dade com um grupo de semelhantes específico – a 
tribo – o que pode implicar  cabeça raspada, piercing 
no corpo, linguajar diferente, etc. Outros, por sua vez, 
dão a impressão de que nunca se encontram ou de-
senvolvem e assumem fortes compromissos (Myers, 
1999, p. 86).

influenciadoRes e categoRias da identidade
Para erikson, a crise de identidade se apresenta 

de maneira diferenciada. Ele afirma que 

a crise em algumas ocasiões é vagamente perceptível 
e, em outras, é muito marcante: em alguns jovens, em 
algumas classes, em alguns períodos da história, a crise 
de identidade se apresenta sem nenhum barulho; em 
outras pessoas, classes e períodos, a crise estará clara-
mente marcada como um período crítico, uma espécie 
de “segundo nascimento”, institucionalizado mediante 
cerimônias, ou intensificado mediante a disputa cole-
tiva ou o conflito individual (1985, p. 13).

erikson entende que a identidade se forma atra-
vés do processo de reflexão e observação, simultanea-
mente. Isto significa que o adolescente julga a si próprio 
observando como os outros o julgam comparando-o com 
eles mesmos e com o que eles julgam ser significativo. 
A reflexão vem a partir do momento em que ele julga 
a maneira pela qual o grupo o julga; esse julgamento 
acontece à luz do modo como se percebe a si próprio 
em comparação com os demais e com os tipos que se 
tornaram importantes para ele. Em sua maior parte, 
este processo é inconsciente (1987, p. 21).

Pelo menos são três os grandes influenciadores 
da identidade nos adolescentes. Os heróis influenciam 
a vida do adolescente nas suas primeiras tentativas 
de estabelecer a identidade do ego. Nesse período 
ocorre uma difusão de papéis, vindo o adolescente a 

se identificar excessivamente com heróis de cinema, 
líderes de grupos, campeões de atletismo, etc., pare-
cendo até que perdeu sua própria identidade (CaMpos, 
2002, p. 89).

Além dos heróis, os pais têm papel preponderante 
na questão da identidade. O adolescente não costuma se 
identificar com os pais; pelo contrário, revolta-se contra 
eles, rejeitando seu domínio, valores e orientações sobre 
particularidades da vida. Esta rejeição é necessária para 
“separar sua identidade da de seus pais e da necessidade 
desesperada de participar de um grupo social” (CaMpos, 
2002, p. 89). Isso implica afirmar que

a presença externa, concreta, dos pais, começa a ser 
desnecessária. Agora a separação destes não só é pos-
sível, como necessária. As figuras parentais estão in-
ternalizadas, incorporadas à personalidade do sujeito, 
e este pode começar seu processo de individualização... 
O adolescente tem que deixar de ser através dos pais 
para chegar a ser ele mesmo (aBesratury e knoBeL, 
1981, p. 36 e 66).

Finalmente, os amigos cumprem um papel 
importante na vida do adolescente, pois o ajudam a 
encontrar sua própria identidade, em um contexto 
social. O sentimento de participação no grupo é mui-
to forte nas rodas de adolescentes, e determinam um 
sentimento de grupo e muitas vezes de intolerância 
para com as diferenças, criando e valorizando códigos 
de linguagem, gestos e modos de vestir. O sentimento 
de grupo, segundo Erikson, é uma proteção segura 
contra os perigos da autodifusão, desencadeada nesta 
fase (CaMpos, 2002, p. 89).

De acordo com Joseph Marcia, que aprofundou 
o estudo de Erikson, 

presença ou ausência de crise e compromisso podem 
se combinar de diversas formas para produzir quatro 
diferentes categorias de identidade. Não se trata de es-
tágios pelos quais as pessoas passam, mas orientações 
que podem ocorrer em uma determinada época. Um 
indivíduo pode ficar confinado a uma destas catego-
rias ou passar por várias em épocas diferentes (apud 
Weiten, 2002, p. 328).

As quatro categorias ou posicionamentos básicos 
do adolescente diante da identidade são: 1) Hipoteca, 
2) Moratória, 3) Difusão da Identidade, e 4) Realização 
da Identidade. 

A hipoteca (que produz um adolescente impedido) 
é o estágio em que o adolescente “caracteriza-se por ter 
efetuado os engajamentos sem ter antes passado pela 
crise. Na  verdade não vive um modelo de identidade, 
mas de identificação como os modelos parentais”. 
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Sobre questões, por exemplo, que envolvem valores 
sexuais, suas decisões ou atitudes serão justificadas  
a partir do modelo familiar, do tipo “lá em casa eu 
aprendi que...” (rappaport, 2003, p. 33).

Neste período, conforme as entrevistas abertas 
de Marcia, o adolescente avalia as crenças religiosas 
e políticas de sua família e descarta aquelas que não 
se encaixam em sua identidade (apud atkinson  et 
al, p. 124). “Este caminho permite que uma pessoa 
evite muito da luta por uma identidade. Todavia, o tiro 
pode sair pela culatra e causar problemas mais tarde” 
(Weiten, 2002, p. 329).

A moratória (que produz um adolescente morató-
rio) caracteriza um adolescente em sua fase inicial, em 
crise, mas ainda indeciso em seus engajamentos. 

Por exemplo, já diz o que pretende estudar, mas fica 
indeciso ou muda de opinião diante de outras pers-
pectivas atraentes. Rompe com o tabu da virgindade 
imposto pelos pais, mas reluta ante a idéia de se casar 
com uma mulher que não seja virgem. Rompe com a 
religião familiar, mas a ela recorre nos momentos de 
crise. Oscila entre atitudes autoritárias e liberais nas 
preocupações políticas (rappaport, 2003, p. 33).

O adolescente moratório protege suas escolhas 
“até que as opções se definam e sejam sentidas em conso-
nância com seu ser” (rappaport, 2003, p. 33). A postura 
moratória pode-se explicar pelo desejo de “adiar um 
pouco o compromisso para que se possa experimentar 
ideologias e carreiras alternativas” (Weiten, 2002, p. 
328). A moratória atinge seu auge nos dois primeiros 
anos da faculdade (atkinson et al, p. 125).

A difusão da identidade (que produz um adolescen-
te difuso) implica num adolescente que nem passou 
pela crise nem se engajou. O adolescente difuso só se 
importa em viver o momento. Vive de acordo com o 
momento e as circunstâncias. Enquanto alguns difusos, 
a despeito de possuir noção de valores, moldam-se e 
comportam-se conforme as circunstâncias, outros, 
além de não possuir valores, afastam-se dos grupos 
sociais (rappaport, 2003, p. 34). Vivem um estado de 
apatia desorientada, em que “a falta de direção pode 
tornar-se problemática” (Weiten, 2002, p. 329). Ainda 
não têm uma idéia integrada a respeito de sua própria 
pessoa (atkinson  et al, p. 125). 

A realização de identidade (que produz um adoles-
cente aquisidor) é aquele estágio em que o adolescente 
“assumiu seu modelo nas várias áreas de definição 
de identidade. É o tipo considerado maduro e sadio. 
Pode enfrentar as crises, questionar as opções e seguir 
sereno e seguro do que é e do que quer” (rappaport, 
2003, p. 33). Ele chegou “a um senso de si mesmo e 

de direção após alguma consideração de possibilidades 
e alternativas. Os compromissos têm a força de certa 
convicção, embora não sejam absolutamente irrevogá-
veis” (Weiten, 2002, p. 329).

Erikson entende que a identidade deve ser alcançada 
antes do casamento, pois para poder escolher o compa-
nheiro ou companheira ideal, a pessoa precisa saber quem 
é e o que deseja ser (CaMpos, 2002, p. 90).

imPlicações e conclusão
Tanto o pastor quanto o educador religioso, pre-

cisam agir com sabedoria para orientar o adolescente, 
pois “a vida do adolescente requer uma mão hábil no 
timão a fim de que ela não bata nas pedras” (hoFF, 
2002, p. 194).

Os valores e “outros aspectos ligados à religião 
devem ser estudados pelos que desejam compreender 
e orientar o adolescente” (pFroMM netto, 1976, p. 
307). Além do mais, os conselheiros cristãos que se 
preocupam com os adolescentes devem saber as carac-
terísticas e problemas deles (hoFF, 2002, p. 198), pois só 
assim poderão compreendê-los, proporcionando-lhes 
orientações sadias.

É importante que os conselheiros cristãos que se 
preocupem com os adolescentes, saibam as caracte-
rísticas e problemas deles. Visto que a adolescência 
é o período de crise religiosa em que a maioria dos 
filhos dos crentes toma a decisão de seguir a Cristo 
ou de abandonar a fé de seus pais, é preciso que o 
conselheiro saiba como ajudar espiritualmente os 
adolescentes,e como ajudar seus pais a compreendê-
los (hoFF, 2002, p. 188). 

Por sua vez, os professores precisam conhecer e 
compreender as necessidades dos estudantes caso quei-
ram ter sucesso no processo de ensino-aprendizado; 
devem estar atentos à maneira como eles aprendem 
valores, religião e fé (Mette, 1999, p. 185; gangeL e 
hendriCks, 1999, p. 151).

Como o adolescente está se expandindo no campo 
intelectual, ele deve ser ensinado a pensar claramente. 
Duas razões explicam essa necessidade: 1) A fé e a con-
sistência dos valores morais são adquiridos e fortalecidos 
pelo pensar claro. Fé e valores devem apoiar-se em ra-
zoões lógicas; 2) Em meio à crise, ensiná-los a pensar 
os poupa de possíveis decisões e atitudes impulsivas, 
irracionais e momentâneas (CaMBeLL, 1998, p. 81).

De fato, “as igrejas necessitam de pais, pastores, 
de professores de Escola Dominical e de líderes juvenis 
que mostrem paciência com os jovens, que os orientem 
e que canalizem seu idealismo para atividades e projetos 
práticos” (hoFF, 2002, p. 195). E mais do que ajuda 
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espiritual, “a igreja pode ajudar os jovens a encontrarem 
sua identidade. Pode fazê-los sentir-se aceitos e dignos, 
pode aconselhá-los quanto às suas dúvidas e ajudá-los 
a encontrar a vontade divina” (hoFF, 2002, p. 196).

Aventurar-se no estudo da identidade humana é 
um grande desafio. Este trabalho constitui-se, portanto, 
numa tentativa inicial de entender esse conceito comple-
xo e suas implicações no mundo do adolescente. 

É claro que os conceitos de Erikson, no geral, 
têm suas limitações, entre as quais podem ser citadas 
as seguintes:

- Pressupõe um público da classe média.
- Ignora o aspecto diferente do desenvolvimento 

do homem e da mulher (diferenças que diferenciam e 
não que discriminam).

- Há um otimismo exagerado.
- Ignora as grandes mudanças culturais que têm 

ocorrido no mundo: sexualidade, clima de violência 
(cidades e famílias), novos hábitos, novas tecnologias.

Um aspecto importante que deve ser considerado 
ainda neste trabalho é a implicação das idéias de Erikson 
para a Práxis Religiosa. Sobre a práxis, Floristán afirma 
que ela se caracteriza por quatro aspectos fundamen-
tais. Em primeiro lugar, a práxis é ação criativa e não 
meramente repetitiva, reiterativa. A práxis criativa é 
inovadora frente a novas realidades ou novas situações. 
Isso implica que o homem deve criar ou inventar; não 
lhe é suficiente repetir ou imitar o que já foi resolvido. 
Em segundo lugar, a práxis é ação reflexiva e não apenas 
espontânea, do momento. A práxis criativa, portanto, 
exige uma elevada consciência crítica. Por isso, a trans-
formação de muitos aspectos não pode ser tão rápida 
ou tão radical quanto se gostaria. 

Além de ser criativa e reflexiva, em terceiro 
lugar, a práxis é ação libertadora, não alienante. A 
finalidade de toda atividade prática ou de toda práxis 
é a transformação real do mundo natural ou social, 
com a finalidade de torná-la uma nova realidade, 
mais humana e mais livre. Finalmente, a práxis é ação 
radical e não meramente reformista; a práxis tenta 
transformar a organização e direção da sociedade, 

mudando as relações econômicas, políticas e sociais 
(FLoristán, 2002, p. 181).

A pergunta apropriada, então, é: Que tipo de 
práxis origina-se a partir das idéias de Erikson sobre a 
crise de identidade do adolescente?

Verifica-se que se origina uma práxis por vezes 
criadora, especialmente considerando o fato de que 
Erikson acredita num ser humano influenciável tanto 
pelo ambiente como pela genética. Portanto, pode-se 
trabalhar com o adolescente, criando estratégias apro-
priadas para ajudá-lo a vencer suas diversas crises, ou 
pelo menos orientando-o para que sua passagem por 
elas seja menos angustiante.

Erikson também possibilita uma práxis por 
vezes reflexiva. O adolescente encara de maneira re-
flexiva sua busca por uma identidade. Portanto, uma 
estratégia reflexiva que valorize o pensar e a busca 
de alternativas pessoais para encarar as mudanças e 
desafios, é apropriada ao lidar com os adolescentes. 
E já que estes estão em plenas condições para a dis-
cussão de idéias, é útil esta abordagem.

Uma práxis é por vezes alienante? Parece que 
sim, especialmente quando, ao dividir a existência hu-
mana em oito estágios (erikson, 1971, p. 252) ignora 
o aspecto diferente do desenvolvimento do homem 
e da mulher (diferenças que diferenciam e não que 
discriminam), e quando ignora as grandes mudanças 
culturais que têm ocorrido no mundo: sexualidade, 
clima de violência nas cidades e nas famílias, novos 
hábitos e novas tecnologias.

Os conceitos de Erikson também nos conduzem 
a uma práxis radical, que limita a vida do ser humano a 
um ciclo “fechado”, em que  a vida consiste em sair de 
um estágio e entrar em outro.

A despeito das limitações aqui levantadas, as 
idéias de Erikson sobre a identidade permitem melhor 
compreensão do comportamento humano, assim como 
possibilitam o planejamento de estratégias adequadas 
para favorecer o trabalho com os adolescentes, aju-
dando-os a caminhar vitoriosamente pela suas crises à 
procura de uma identidade cada vez mais madura.
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