
O primeiro livro texto sobre motivação só 
surgiu em 1964, embora o tema já tenha sido 

abordado pelos filósofos da Antiguidade
 

 As raízes intelectuais dos estudos 
motivacionais se encontram na Grécia 
Antiga.
 Platão propôs que a motivação derivava 
de uma alma (mente ou psique) tripartida 
arranjada hierarquicamente:  
 1- Alma racional – predomínio da razão e 
das capacidades intelectuais que permitem 
as tomadas de decisão

 2- Alma irascível – predomínio da 
competição e da coragem
 3- Alma apetitiva – predomínio dos 
desejos (paixões, fome, sexo).  

 Para Platão a maioria dos homens 
enfatizaria essa última manifestação

 

 Aristóteles endossava o pensamento 
de Platão, a alma era uma organização 
hierárquica e tripartida, mas usou uma 
terminologia diferente – nutritiva, 
sensitiva e racional.
 O aspecto nutritivo seria o mais 
impulsivo, irracional, similar às 
necessidades animais que buscam 
manter a vida.
 O aspecto sensitivo, também 
relacionado ao corporal, regula o prazer 
e a dor.
 O aspecto racional, apenas existe nos 
seres humanos e se relaciona às idéias, 
ao intelecto e à vontade.  Promove a 
intenção, as escolhas o que 
consideramos divino e imortal.

 



 Anos depois a idéia de uma alma 
tripartida foi reduzida ao dualismo 
corpo e mente.  O conceito de 
hierarquia foi mantido, sendo o corpo e 
suas necessidades mais primitivos 
(irracional, impulsivo e biológico); e a 
mente relaciona ao racional, à 
inteligência e ao espiritual.
 Essa interpretação  persistiu por anos 
e foi sofisticada por Descartes, que 
acrescentou a esse dualismo os 
aspectos passivo e ativo da motivação.
 O corpo, enquanto entidade física, é 
um agente passivo em termos 
mecânicos e motivacionais.  Ele tem 
necessidades nutritivas e responde ao 
ambiente de forma mecânica, através 
dos sentidos, dos reflexos e da própria 
fisiologia

 

 A mente era uma entidade espiritual e 
pensante, possuidora de vontade.  Era capaz 
de dirigir o corpo e controlar os seus desejos.  
Essa colocação foi extremamente relevante 
para os próximos 300 anos do estudo sobre 
motivação.
 Portanto para se compreender os motivos 
em forma de reação física era preciso fazer 
uma análise mecanicista do corpo (estudo da 
fisiologia); e para se compreender os motivos 
em forma de propósitos era preciso fazer uma 
análise intelectual da vontade (filosofia)

 Para Descartes a principal força motivacional era a vontade.  Uma vez 
compreendida a vontade, entendia-se a motivação.  Pois a vontade é que dirigia 
e iniciava a ação.  Ela quem decidia se o corpo agiria ou não.  As necessidades 
físicas, o prazer, a dor, as paixões  criavam impulsos para a ação, mas esses 
impulsos apenas excitavam a vontade. A vontade é uma faculdade da mente 
capaz de controlar os apetites e as paixões corporais segundo seus interesses e 
através do exercício do livre arbítrio.  Ao atribuir poderes motivacionais à 
vontade, Descartes criou os elementos para a primeira grande teoria 
motivacional

 

 Com Descartes acreditou-se que ao compreendermos a vontade, 
compreenderíamos a motivação.  Deste modo, motivação e vontade 
tornaram-se sinônimos.
 Foram identificados os atos da vontade, como a escolha (decidir agir ou 
não), o empenho (criar impulso para agir), a resistência (auto-negação, 
resistir às tentações).
 Mas depois de dois séculos de estudos filosóficos da vontade, concluiu-se 
que a vontade era uma faculdade mal compreendida da mente que de 
algum modo respondia às capacidades inatas, às influências ambientais, aos 
processos auto-reflexivos, as experiências subjetivas.  Ademais algumas 
pessoas mostravam ter mais força de vontade do que outras.
 Outro aspecto é que uma vez que surgia, a vontade tornava-se dotada de 
propósito.
 Os filósofos não conseguiram descobrir a natureza da vontade nem as 
leis através da qual ela operava.  Assim, os filósofos teriam que explicar não 
só a motivação, mas também o seu motivador (a vontade)

 



 Com o surgimento de uma nova ciência na 
década de 1870 – a psicologia – o assunto 
saiu exclusivamente do campo filosófico e 
migrou para o fisiológico: o instinto.
 O pensamento darwinista apresentou 
dois grandes efeitos sobre o pensamento 
científico:
 A idéia evolucionista, que levou os 
cientistas a saírem dos conceitos mentais 
para compreender a motivação e passarem a 
pensá-la em termos mecanicistas e 
genéticos.

 Tal pensamento encerrou com o dualismo homem-animal.  Os animais 
começaram a ser observados para se compreender como empregavam 
seus recursos característicos (motivação) para se adaptarem às condições 
ambientais prevalecentes.  

 

 O primeiro psicólogo a elaborar uma 
teoria motivacional baseado no instinto foi 
William James, atribuindo aos seres 
humanos um complexo conjunto de 
instintos físicos (locomoção, sucção) e 
mentais 9imitação, socialização).
 Através dos instintos somos capacitados 
a nos comportar de modo a atender as 
demandas adaptativas da preservação e 
propagação da espécie.
 Uns 20 anos depois McDougall ampliou a 
teoria dos instintos, incluindo a 
maternidade, a exploração, a 
combatividade e outros mais.  Chegou ao 
ponto de afirmar que sem os instintos os 
homens seriam incapazes de colocar em 
ação qualquer comportamento

 

 Tendo assumido que os instintos eram a base das 
motivações humanas e animais, coube a comunidade científica 
enumerar tais instintos.  A questão é que chegaram ao 
espantoso número de 6.000.  Se o sujeito acompanha as 
decisões alheias é o “instinto de rebanho”, se decide tomar 
suas próprias decisões, é o “instinto anti-social”.
 Ou seja a teoria do instinto também não conseguiu explicar o 
que deflagrava as diferenças de comportamento e 
consequentemente não esclarecia os aspectos motivacionais.
 Mais uma vez a psicologia precisou buscar um concieto
motivacional substituto para a natureza do propósito dos 
comportamentos. 

 


