
A Teoria do Drive (Impulso)
 

 O conceito motivacional que surgiu para 
substituir o instinto foi o do impulso 
(drive – Woodworth, 1918).

 O drive surgiria a partir de uma função 
biológica, os comportamentos estariam a 
serviço de satisfazer as necessidades 
biológicas.

 Todos os desequilíbrios vivenciados pelo 
organismo (falta de alimento, água, 
sono), seriam percebidos 
psicologicamente pelos animais como 
“drives”.

 Os drives motivariam os 
comportamentos de um modo 
instrumental para saciar a necessidade e 
reestabelecer o equilíbrio (comer, beber, 
se aninhar)

 As principais teorias baseadas no drive 
são a de Sigmund Freud (1915) e a de 
Clark Hull (1943)

 

A Teoria Freudiana da Pulsão

 Todos os comportamentos são motivados e seu propósito é a satisfação 
das necessidades.

 As necessidades biológicas estariam sempre produzindo condições de 
elevação de energia para o sistema nervoso.

 Essas elevações comprometeriam a estabilidade do sistema nervoso e 
produziriam o desconforto psicológico (ansiedade).

 Se a energia elevada não fosse percebida e permanecesse insatisfeita 
seria disparado um sistema de emergência avisando que uma ação 
deveria ser tomada, visto que o sistema psicológico estaria em ameaça.

 O comportamento assim motivado ficaria ativo até que a necessidade 
fosse satisfeita.

 O comportamento serve à satisfação das necessidades biológicas e a 
ansiedade (drive) seria tipo um mediador que garantiria a execução do 
comportamento que proporcionaria o resgate do conforto corporal.

 

 Sua teoria era composta por quatro 
componentes: fonte, ímpeto, objetivo e 
objeto.

 A fonte do drive estaria enraizada nas 
necessidades fisiológicas.

 O déficit percebido pelo corpo ao atingir 
um limiar de urgência se transformaria 
em um drive psicológico.

 O drive teria propriedades 
motivacionais, visto que ele conteria um 
ímpeto (força) para atingir o objetivo da 
satisfação.

 De modo a atingir esse objetivo, o sujeito 
experimentaria a ansiedade em nível 
psicológico e esta motivaria a busca 
(objetivo) de um objeto capaz de suprir o 
déficit corporal.

 A satisfação do déficit corporal aplacaria 
o drive/ansiedade

 



Críticas à teoria:

 A contribuição das forças biológicas foi 
superestimada (enquanto os fatores relacionados à 
aprendizagem e à experiência foram subestimados)

 Credibilidade excessiva em dados coletados de 
poucos estudos de caso realizados com pessoas 
muito perturbadas (descrédito aos dados obtidos 
em pesquisas com amostras representativas)

 Idéias sem fundamentação científicas não 
submetidas à experimentação para sua verificação.

 

Resumo Esquemático da Teoria Motivacional 
de Freud

 

A Teoria Motivacional de Hull
 A teoria de Hull buscou superar as 

críticas dirigidas à teoria de Freud.

 O drive seria uma fonte de energia 
condensada composta por todos os 
déficits/perturbações experimentados 
pelo organismo.

 A motivação teria uma base puramente 
fisiológica e as necessidade orgânicas 
seriam a fonte primária da motivação.

 



 A contribuição principal que tornou a 
teoria de Hull única se comparada às 
anteriores era que ela podia prever a 
motivação antes de ela ocorrer.  Se um 
animal fosse privado de alimento, 
líquidos, sexo ou sono, o drive aumentaria 
proporcionalmente à duração da privação.  
Logo o drive era uma função monotônica
crescente da privação.

 Isso permite o início do estudo científico 
da motivação.  Uma vez determinadas as 
condições ambientais que geravam a 
motivação, elas poderiam ser 
manipuladas, assim como os estados 
motivacionais, em laboratórios (e 
consequentemente previstas).  Também 
tornou-se possível manipular o estado 
motivacional dos resultados 
(performance, aprendizagem, etc)

 

 O drive surgiria em função de uma série de perturbações orgânicas 
(fome, sede, sexo, sono, privação do ar, regulação térmica, dor, 
atividade, abrigo, proteção dos dependentes).

 Uma vez presente, ele energizaria o comportamento, mas não o 
direcionaria.  O hábito e não o drive seria o responsável pela direção do 
comportamento – o drive era o fornecedor da energia motivacional, 
mas não o seu guia.  

 A orientação seria decorrente da aprendizagem e esta era uma 
consequência do reforço.

 Assim se uma resposta era seguida rapidamente da redução do drive 
(comer, beber, copular), ela seria reforçada, e o animal teria aprendido 
que tipo de resposta (direção) seria capaz de reduzir o drive naquela 
situação específica.

 

sEr = sHr x D
 sEr representa a força do comportamento (o potencial de excitação) na 

presença de um estímulo específico. sHr é a força do hábito (probabilidade 
de emissão de uma determinada resposta de redução do drive na 
presença do estímulo específico). E o D se refere ao drive. 

 As variáveis sHr e D se referem as causas não observáveis que subjazem ao 
comportamento.

 O sinal de vezes indica que o comportamento só acontece quando as duas 
variáveis se encontram em níveis diferentes de zero.

 Depois Hul acrescentou uma terceira causa do comportamento: motivação 
por incentivo (K).

 Assim, além das propriedades motivacionais de D, o valor de incentivo do 
objeto almejado (sua qualidade, quantidade ou ambos) também 
energizam o animal.

 A fonte desse tipo de motivação pode ser tanto interna (D) ou externa (K)

 



 Foi uma das teorias mais populares, pois muitos artigos 
científicos foram publicados, surgiram inúmeros livros cujo 
tema principal era a motivação e na década de 1950, a APA 
publicou a lista das figuras mais importantes na história da 
Psicologia, e os dois mais importantes foram teóricos da 
motivação.

 

O Declínio da Teoria do Drive
 As duas teorias do drive se baseavam nos 

seguintes pressupostos: o drive emergia das 
necessidades orgânicas, o drive fornecia energia 
para o comportamento, e a redução do drive 
gerava reforço e produzia aprendizagem.

 Os trabalhos científicos desenvolvidos na década 
de 1950 tanto geraram comprovações quanto 
revelaram limitações para a teoria de Hull (visto 
que a de Freud não continha elementos que 
pudessem ser colocados à prova científica)

 Por exemplo, as pessoas com anorexia não se 
alimentavam (e não queriam fazê-lo) apesar da 
forte necessidade biológica de alimentação do 
organismo.

 As pesquisas também mostraram que fontes 
externas (ambientais) também eram capazes de 
fornecer energia para os comportamentos.

 

 Uma pessoa que não está sentindo sede, 
pode sentir uma forte vontade de beber 
algo depois de provar, ver ou cheirar 
sua bebida favorita.

 Embora Hull tenha acrescenta a 
variável K à sua fórmula, a questão é 
que a motivação não emergia 
unicamente das necessidades 
orgânicas.

 Além disso, a aprendizagem também 
acontecia sem ser ter que estar 
necessariamente envolvida com a 
experiência de redução do drive 
associado à situação. Além disso, a 
aprendizagem ocorre mesmo através 
da incitação do drive e não só pela sua 
redução

 



As demais teorias motivacionais nas 
décadas de 1950 e 1960

 A teoria do Drive dominou o 
cenário, mas houve outras teorias 
igualmente relevantes como a do 
nível ótimo de excitação 
(Berlyne, 1967; Hebb, 1955), a 
dos centros de prazer no 
cérebro(Olds, 1969), conflitos de 
aproximação e evitação (Miller, 
1959), a das necessidades 
universais (Murray, 1938), a dos 
motivos condicionados (Miller, 
1948) e a da auto-atualização 
(Rogers, 1959)

 

 Na década de 1970, os psicólogos que pesquisavam a motivação se 

voltaram para as mini teorias.  Mas é importante ficarmos atentos para 

dois princípios fundamentais que derivaram das grandes teorias: 

incentivo e excitação.

 Consideremos o incentivo, um evento ou estímulo externo que 

proporciona energia e dirige um comportamento de aproximação ou de 

afastamento.

 A teoria do drive afirmava que as pessoas são motivadas por drives 

que as “empurravam” em direção a um objeto que cumpria um objetivo 

particular.

 

As Teorias do Incentivo

 A teoria do incentivo afirmava que as pessoas eram motivadas pelo 
valor-incentivo de vários objetos presentes em seu ambiente, os quais 
as “puxavam”.

 Cabe observar que a motivação primária não é a redução do drive, mas, 
em vez disso, o aumento e a manutenção do contato com os estímulos 
que nos atraem.

 As teorias motivacionais da década de 1960 buscaram explicar por que 
as pessoas se aproximavam dos incentivos positivos e se afastavam dos 
negativos.  Elas estavam focadas no K de Hull, e se fundamentavam no 
conceito do hedonismo (aproximação do que fornece prazer, e 
afastamento do que provoca desconforto e dor)

 Com a aprendizagem, as pessoas formavam associações (ou 
expectativas) acerca dos objetos que poderiam gratificá-las ou puni-las

 



 As teorias do incentivo forneceram três 
aspectos relevantes para a compreensão dos 
processos motivacionais:

1. O próprio conceito inovador;

2. A idéia de que os estados motivacionais 
poderiam ser obtidos pela experiência e 
não apenas pela equilibração biológica;

3. Uma teoria motivacional capaz de explicar 
as muitas mudanças de comportamento ao 
longo do tempo.

 

A Teoria da Excitação
 O surgimento do desconforto considerado pela teoria do drive foi 

contrabalançado pelo surgimento do afeto na teoria da excitação.

 Essa proposta se fundamentou em uma descoberta neurofisiológica 
relacionada ao funcionamento do tronco cerebral.

1. Os aspectos ambientais (o quanto é estimulante, novo ou estressante) 
afetam o quanto o cérebro é excitado.

2. A variação do nível de excitação tem a forma de um U invertido 
quando relacionada ao comportamento.

Assim, ambientes pouco estimulantes geram baixa excitação (a emoção 
equivalente é o tédio), e pouca motivação tanto no sentido de 
aproximação quanto de afastamento; alguns ambientes estimulantes 
geram o nível ótimo de excitação (a emoção equivalente é o 
interesse) e surge a motivação para a aproximação; ambientes que 
apresentam estimulação excessiva geram uma excitação igualmente 
excessiva (a emoção equivalente é o medo) e surge a motivação para 
o afastamento. 

 

 Os níveis de excitação (baixo, ótimo e elevado) passaram a ser 
compreendidos como um “sinônimo do estado geral do drive”.

 As pessoas preferem o nível ótimo de excitação e evitam os 
níveis precários e excessivos.

 Assim a teoria do drive foi reinterpretada, saiu das bases 
puramente biológicas e evoluiu para as bases neurofisiológicas e 
cognitivas.

 No final da década de 1960 e início da de 1970, os psicólogos 
podiam entender as necessidades biológicas (drive), os 
incentivos ambientais e os estados de excitação do cérebro.

 Atualmente, a motivação é estudada e pesquisada a aprtir de 
uma série de teorias (mini-teorias) e não há mais a preocupação 
de se gerar uma grande teoria consensual (A motivação passou a 
ser entendida como multifatorial)

 


