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A literatura e o cinema apresentam inúmeros 
exemplos de personagens divididos entre obriga
ções e quereres ou barrados pela impossibilidade. 
Mas nem é preciso ir longe ou apelar para a ficção: 
quem nunca se sentiu confuso, em meio ao caos 
interno, na hora de fazer uma escolha? Há déca
das os psicólogos elaboram extensas listas com 
motivos humanos, na tentativa de contabilizá-los 
deforma meticulosa. Colecionador especialmente 
dedicado, o sociólogo americano Luther Lee Ber- 
nard (1881-1951) chegou a 14 mil nos anos 20.0 
britânico William McDougall (1871-1938)-funda
dor da hoje esquecida “psicologia hórmica” (do 
grego hormé, anseio", “impulso") - apresentou, 
além da fome, do medo e do impulso sexual, o 
riso, a locomoção, a propriedade e o conforto 
como objetivos universais a serem alcançados 
pelo ser humano. Seu colega Henry Alexander 
Murrayjr. (1893-1988), professor da Universidade 
Harvard, em Boston, reconheceu 20 motivos - 
entre eles o anseio pelo sucesso e o prestígio, o 
desejo de reconhecimento, o prazer de aprender, 
a persistência e a dominância.

A lista desse tipo mais conhecida, a “pirâmide 
das necessidades” proposta pelo psicólogo ame
ricano Abraham Maslow (1908-1970), estabelece 
hierarquia. Sua base é formada pelo que o pes

quisador chamou de motivos de déficit - como 
o desejo de obter prazer sexual e de se alimentar. 
Acima dela estão os anseios por segurança e 
pertencimento ao grupo, além dos nobres "mo
tivos de crescimento”, como a necessidade de 
novidades, apreciação da beleza e autorrealização.

Segundo Maslow, os anseios que ocupam 
lugares mais “baixos” na escala precisam ser 
satisfeitos antes para que os superiores possam 
se manifestar. Há uma analogia ao mote do 
dramaturgo Bertolt Brecht: “Primeiro vem o estô
mago, depois a moral!”. O pesquisador Norbert 
Bischof, da Universidade Ludwig-Maximilians 
de Munique, discorda. “Será que alguém pode 
afirmar com convicção que a fome ou o instinto 
sexual precisam estar saciados antes que surja 
a necessidade de segurança ou de ligação com 
alguém? Será que uma pessoa precisa primeiro 
estar sexualmente satisfeita antes de poder se 
apaixonar, por exemplo?” Mas apesar de todos 
os questionamentos, o modelo de pirâmide de 
Maslow é ensinado nos cursos de psicologia e 
faz parte hoje do repertório-padrão de muitos 
especialistas em motivação.

“O estudo dessas listas deixa claro que não 
seria possível justificá-las de forma conclusiva", 
reconhece o psicólogo Heinz Heckhausen em seu 
livro Motivation und Handeln, de 1980 (Motivação 
e ação, 3a edição de 2006, revista e atualizada; 
não traduzido no Brasil). “Esse tipo de inventário 
costuma ser arbitrário demais. Por que 20 moti
vos e não 4, 40 ou 100? Será que a quantidade 
dos impulsos humanos pode ser definida com 
exatidão?”, questiona.

Atualmente, prevalece entre a maioria dos 
pesquisadores o consenso sobre três motivações 
fundamentais: desejo de conseguir sucesso, 
poder e afiliação (ou pertencimento). Esses três 
aspectos formam o denominador comum dos 
inventários sobre necessidades. Pessoas motiva
das pelo poder buscam se sentir superiores aos 
outros; as impulsionadas pelo sucesso querem 
se aperfeiçoar; e aquelas que pretendem perten
cer a grupos e criar vínculos se empenham em 
investirem relacionamentos. Pensando deforma 
simplista, quem anseia predominantemente por 
poder gostaria de ouvir: “Você é o chefe"; os que 
buscam o sucesso, “Você é bom”; os motivados 
pela afiliação, “Eu gosto de você”. Segundo a 
visão do psicólogo Heinz-Dieter Schmalt, da 
Universidade de Wuppertal, esses três grandes
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DONOS DO MUNDO: buscamos reconhecimento 
basicamente por três caminhos - pela obtenção de poder, 
sucesso ou pertenci mento; embora um aspecto sobressaia, 
todos estão interligados e aparecem em diferentes momentos

aspectos (tine big three) se formaram ao longo 
da evolução - razão pela qual eles também 
podem ser encontrados em outros mamíferos, 
com outros formatos (veja quadro nessa pág.). 
Curiosamente, no caso de outros animais além 
do homem, também tudo gira em torno de po
der, sucesso e vínculos. Esses são considerados 
motivos "implícitos”, não ligados diretamente ao 
consciente, pois surgem ainda antes da aquisição 
da fala, em áreas filogeneticamente antigas do 
cérebro, que coordenam principalmente nossas 
reações emocionais. Motivos implícitos têm nu- 
ance especialmente emocional: o anseio de poder 
está fortemente associado à ideia de força; o de 
sucesso, ao narcisismo; e o de pertenci mento, à 
necessidade de afeto.

MIX DE RAZÕES
Alguns psicólogos diferenciam esses motivos 
da “autoimagem motivacional” consciente da 
pessoa, ou seja, seus motivos explícitos. “Estes 
últimos se referem a influências da socializa
ção, principalmente julgamentos, avaliações e 
desejos vinculados a valores sociais e normas 
culturais”, diz o psicólogo motivacional Falko 
Rheinberg, da Universidade de Potsdam. As 
razões explícitas resultam de um mix complexo 
de expectativas de terceiros, intenções estratégi
cas e desejos da própria pessoa. Naturalmente,

muitas vezes eles também estão associados 
a sucesso, poder e desejo de pertencimento 
e proximidade, mas fundamentalmente se 
consideram, além dos três motivos básicos, 
profundamente enraizados em nós, infinitos 
outros que surgem deles.

Quem é questionado a respeito de suas 
prioridades pode responder, por exemplo: “Para 
mim, o mais importante é ser bem-sucedido no 
que faço; quero fazer alguma coisa importante 
na vida”. Ou: “Vivo para a minha família, que
ro ter as pessoas queridas sempre por perto, 
mesmo que tenha de fazer sacrifícios para 
isso”. Essas autodescrições, porém, não são 
obrigatoriamente corretas nem verdadeiras. Em 
1992, o psicólogo William D. Spangler, da Uni
versidade de Binghamton, no estado de Nova 
York, comprovou em uma meta-análise que 
motivos implícitos e explícitos quase nunca têm 
correlação entre si. Isso quer dizer que aquilo 
que achamos que queremos muitas vezes não é 
o que realmente nos move.

Mas como os pesquisadores sabem aquilo 
de que a própria pessoa não tem consciência? 
Como nossos “verdadeiros desejos” podem ser 
investigados? Psicólogos utilizam dois métodos 
diferentes: de um lado, procedimentos projetivos, 
como o teste de apercepção temática (TAT), de 
outro, os chamados experimentos de priming.

No primeiro caso, são apresentadas aos 
participantes pranchas com imagens de pessoas
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em cenas cotidianas. Os sujeitos devem então 
inventar histórias para essas fotos. A questão 
central é: como a pessoa interpreta a cena? O 
que tem mais ênfase em sua narrativa? O rela
cionamento entre as pessoas, a competição ou 
o sucesso? As imagens são ambíguas: em uma 
delas, por exemplo, aparecem duas mulheres 
conversando em um laboratório de química. 
Elas são pesquisadoras concorrentes ou só estão 
conversando animadamente?

O TAT trabalha com a ideia básica de que 
o participante sempre enxerga formações nas 
quais projeta seus próprios pensamentos, sen
timentos e posturas (algo que, em outra escala, 
também ocorre nas várias situações da vida). 
Durante esse processo inconsciente, aparente
mente os motivos ocultos também se revelam. 
Segundo um trabalho panorâmico publicado 
em 2001, o TAT tem muita validade no que diz 
respeito à orientação dos objetivos: participan
tes para os quais o procedimento indicou forte 
preocupação com poder atingiram, anos mais 
tarde, cargos hierarquicamente mais altos na 
carreira profissional do que pessoas com baixo 
desejo de poder.

A possibilidade de separar experimental
mente os aspectos conscientes e inconscientes 
da motivação foi comprovada em 2005 pelo 
psicólogo Joachim Brunstein, da Universidade 
de Giessen. Em seu estudo, ele diferenciou pes
soas que se descreviam em um questionário (de 
forma explícita) como especialmente motivadas 
pelo sucesso daquelas que mostraram essa 
mesma motivação no TAT (implicitamente). Os 
dois grupos realizaram um teste de concentra
ção no qual havia, algumas vezes, um feedback

individual entre cada etapa. Por exemplo: “Seu 
desempenho está piorando”; em outras ocasiões 
surgiam mensagens normativas, baseadas em 
comparações com todo o grupo, como: “Detec
tamos que 58% dos participantes apresentaram 
melhores pontuações que você”. Resultado: as 
pessoas implicitamente motivadas pelo sucesso 
obtiveram resultados melhores depois do feed
back pessoal, referente apenas a elas próprias. 
Portanto, isso claramente as estimulou mais. Já 
para os explicitamente motivados, o que contou 
foi a comparação social: para eles, a referência 
ao desempenho do grupo estimulou mais a 
disposição para fazer bem outras atividades.

OBJETIVOS INCONSCIENTES
O segundo método para a medição de motivos 
inconscientes é denominado priming, do inglês 
to prime, “preparar”. Pesquisadores usam a 
técnica na tentativa de acessar objetivos incons
cientes. Em um estudo de 2009, o pesquisador 
organizacional Gary Latham, da Universidade de 
Toronto, no Canadá, apresentou aos participan
tes do estudo que conduzia a imagem de uma 
conhecida campeã em corrida de 5 mil metros. 
Com isso, a disposição para o desempenho 
dos participantes aumentou (inconsciente
mente). Em um teste de criatividade realizado 
na sequência, aqueles que haviam visto a foto 
tiveram melhores resultados que o grupo de 
controle. O mesmo ocorreu com os funcionários 
de uma central de vendas por telefone: aqueles 
aos quais foi mostrada a imagem da corredora 
de sucesso tiveram desempenho especialmente 
bom, conseguindo angariar muito dinheiro em 
uma campanha de doação por telefone.
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O efeito priming é bem documentado e, se
gundo o psicólogo John A. Bargh, pesquisador da 
Universidade Yale em New Haven, Connecticut, 
estímulos registrados inconscientemente têm 
grande poder sobre nós. Pesquisas revelam, 
por exemplo, que a maioria das pessoas tende a 
diminuir o tom de voz quando lhes são apresen
tadas fotos de bibliotecas. A simples leitura das 
palavras “eu” e “mim" incrementa sentimentos 
competitivos. Esses estímulos influenciam pen
samentos e atos de forma tão intensa quanto 
decisões tomadas conscientemente. Publicitários 
sabem disso: em vez de pedir expressamente 
aos consumidores que comprem determinado 
produto, exibem imagens de pessoas satisfeitas 
por usá-lo, uma maneira subliminar de estímulo.

A diferença entre motivação explícita e implíci
ta, estabelecida pelo psicólogo David McClelland 
(1917-1988), ajuda a explicar alguns fenômenos 
bem conhecidos do cotidiano. Todos já vivemos 
ou pelo menos acompanhamos situações em 
que queremos muito alcançar certo objetivo, 
nos empenhamos para isso e, mal consegui
mos, o sucesso perde o gosto. O pesquisador 
Falko Rheinberg argumenta que, se a realização 
de um sonho há muito acalentado não traz 
satisfação, isso se deve a um motivo simples: 
não atingimos aquilo que realmente queríamos. 
Não raro, acalentamos a ilusão de que algo - um 
relacionamento, a chegada de um filho, uma 
viagem tão sonhada ou uma ótima oportunidade 
de ascensão na carreira profissional, por exem
plo - pode, por si só, ser garantia de felicidade. 
Mas essa ideia não se sustenta. E a situação se 
agrava quando não temos clareza a respeito dos 
motivos que nos guiam.

Isso foi comprovado por pesquisadores 
coordenados pelo psicólogo alemão Peter M. 
Gollwitzer. Por meio de priming - pela simples 
leitura de listas de palavras associadas ao 
significado de "cooperação" - os cientistas 
instigaram nos voluntários que participavam do 
experimento o desejo de colaborar com outras 
pessoas. Mesmo sem ter clareza do que os mo
via, na sequência os participantes do experimento 
colaboraram melhor entre si, em comparação 
aos integrantes do grupo de controle, que não 
receberam o mesmo estímulo. Em um cenário 
de jogo virtual, eles se preocuparam mais em 
não explorar demais e acabar com um recurso 
decisivo, os peixes de um lago.

Os psicólogos motivacionais ainda diferen
ciam dois outros tipos de objetivo: os de apro
ximação e os de afastamento. Os primeiros têm 
caráter positivo: um músico quer um dia tocar no 
Carnegie Hall; um estudante de medicina sonha 
com o próprio consultório; um maratonista, com 
seu novo recorde pessoal. Essas metas requerem 
uma postura ativa, e a vontade de atingi-las de
sencadeia fantasias e pensamentos positivos. No 
caso dos objetivos de afastamento, a rejeição ao 
negativo está em primeiro plano: não queremos 
adoecer ou ficar pobres, não queremos viver 
decepções ou fracassos.

Na opinião da psicóloga alemã Natalie Ebner, 
pesquisadora da Universidade Yale, na juventude
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a motivação por aproximação prevalece, mas à 
medida que amadurecemos a motivação por 
afastamento ganha importância. A idade tam
bém influi nos motivos de nossos atos. Quanto 
mais tempo uma pessoa acredita que ainda tem 
diante de si, mais é instada a se impor objetivos 
longínquos. Ao nos aproximarmos do fim da 
vida, o horizonte de possibilidades diminui, e a 
defesa contra doenças e, em última instância, 
contra a morte se torna preponderante.

QUE BOM SERIA SE...
A motivação para nos ligarmos a este ou aquele 
objetivo está associada a fantasias. A pessoa 
antecipa mentalmente aquilo com que sonha
- por exemplo, tornar-se uma empresária de 
sucesso, ser pai de um menino, viver em Paris. 
Como demonstrou em 2002 a psicóloga Gabriele 
Oettingen, da Universidade de Hamburgo, essas 
fantasias quase sempre têm efeito ainda mais 
motivador. Porém, quem se dedica apenas aos 
seus desejos sonhados se esforça menos do que 
uma pessoa que, além de idealizar os aspectos 
positivos, prevê os negativos.

Não importa se for a conclusão da faculdade, 
o início da vida profissional, a retomada de uma 
relação amorosa ou as metas citadas no parágra
fo anterior - viver um objetivo em pensamento 
nos liga psicologicamente a ele. No entanto, 
idealização excessiva costuma ter efeito desmo
tivador. Uma causa possível: ela leva à sensação 
de que o objetivo praticamente já foi alcançado. 
Quem fica deitado toda noite na cama sonhando 
em dirigir sua própria Ferrari como chefe de uma 
clínica corre o risco de se apegar a essa fantasia 
e ficar logo satisfeito com o que a imaginação 
lhe proporciona.

Já a ação motivada pressupõe dois aspectos: 
de um lado, o forte vínculo com o objetivo e, de 

outro, a consciência dos riscos 
que nos espreitam no caminho 
até lá. Muitas vezes, uma meta 
parece atraente somente quan
do apresenta obstáculos. Quan
to mais difícil for um objetivo e 
mais concretamente o trajeto 
para atingi-lo for formulado, 
maior será a motivação para 
alcançá-lo. Esse postulado da 
“teoria da estipulação de obje
tivos” pode ser confirmado em

vários estudos. Os resultados são unânimes: 
metas claramente definidas tendem a motivaro 
investimento psíquico - de tempo e energia-e 
a perseverança.

De maneira geral, considera-se que as 
pessoas têm melhor desempenho quando agem 
por impulso próprio. Psicólogos falam em moti
vação “intrínseca" - em oposição à “extrínseca”, 
vinda de fora. Esse par de conceitos é popular: 
no primeiro caso, a motivação é livre e deter
minada pelo próprio indivíduo. Em sua forma 
pura, “fluente”, a pessoa sente-se inteira, total
mente envolvida por sua própria ação. É o que 
alguns psicólogos denominam vivênciasfow-o 
“mergulho intenso” e a entrega a uma atividade. 
Para que funcione, ela deve estimular, mas não 
sobrecarregar. A motivação extrínseca, por sua 
vez, não é a coisa em si, mas sua consequência:
o dinheiro, por exemplo, como recompensa ou 
resultado de uma promoção.

Especialistas reconhecem, porém, que é difí
cil estabelecero limite, com base no desejo, entre
o extrínseco e o intrínseco. Apesar de vermos 
quase sempre o trabalho assalariado como uma 
obrigação maçante, inúmeros estudos provam, 
por exemplo, que o “fluir” na área profissional 
não é raro - desde que haja prazer, comprome
timento e genuíno interesse em relação à tarefa 
desempenhada. O psicólogo Stefan Engeser, da 
Universidade Técnica de Munique, mostrou em 
um experimento recente que mesmo situações 
aparentemente pouco estimulantes - como o 
estudo de vocabulário ou de fórmulas - podem 
levar as pessoas a ter sentimentos do tipo jlow. 
Muitos já descobriram que conseguem se 
motivar até mesmo para realizar tarefas pouco 
agradáveis ao anteciparem na mente a sensação 
boa que os preencherá após o término bem- 
sucedido da atividade.

Na Antiguidade, o filósofo grego Aristóteles já 
considerava que o desejo não era inerente a uma 
atividade específica, mas tinha a ver como cada 
um se relaciona com cada atividade-o parâme
tro, portanto, era interno, e não necessariamente 
relacionado à situação ou ao objeto externo. 
Segundo ele, o que costuma ocorrer é que os 
princípios do desejo - extrínseco e intrínseco - 
se complementam e se reforçam mutuamente.

Porém, como comprovam pesquisas psicoló
gicas, muitas vezes motivos extrínsecos e intrín
secos concorrem entre si. Em meados dos anos
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70, o psicólogo Edward L. Deci, da Universidade 
de Rochester, concluiu que, se uma criança está 
motivada por si própria, a gratificação mais pre
judica do que ajuda. Ele recompensou crianças 
por atividades, como brincar de quebra-cabeça, 
que elas realizavam antes com prazer e com 
frequência sem receber nada por isso. Depois, se 
não recebiam nada pela atividade, terminavam 
perdendo o interesse pela brincadeira.

A recompensa, segundo Deci, tirou dos pe
quenos a motivação intrínseca - um fenômeno 
que mais tarde ficou conhecido como “efeito 
de superjustificação". Segundo ele, incentivos 
externos, como elogios ou dinheiro, poderiam 
ter efeito negativo sobre pessoas já motivadas 
por si próprias. Falko Rheinberg, no entanto, 
considera esse efeito muito mais fraco. Em 
sua opinião, somente se a atividade já é expe
rimentada desde o início como atraente e se a 
recompensa independer do resultado um leve 
efeito de superjustificação pode ser observado. 
O próprio Deci hoje não vê mais uma oposição 
tão forte entre a determinação pessoal e a de 
terceiros. Estímulos originalmente extrínsecos 
também poderiam ser incluídos pelas pessoas 
em seu próprio sistema de valores por meio de 
um processo de internalização.

Mas a controvérsia se mantém. Após realizar 
uma ampla análise há alguns anos, o psicólogo 
Robert Eisenberger chegou à conclusão de que 
o efeito de superjustificação é um mito. Na mes
ma época, no entanto, o estudo panorâmico da 
literatura científica sobre o tema, realizado por 
Edward Deci e seus colegas, parece comprovar 
o contrário. Segundo Nicola Baumann, da Uni
versidade de Trier, atualmente há cerca de 100 
estudos que comprovam que a recompensa 
financeira reduz a motivação própria.

Tudo isso é polêmico, principalmente do 
ponto de vista político. Poderíamos concluir que 
profissionais motivados não precisam ser ade
quadamente remunerados, pois já oferecem seu 
melhor porque isso os satisfaz. Realmente, há 
pessoas dispostas, sob determinadas condições, 
a ir além dos próprios limites, o que costuma 
revelar uma situação patológica. Deci chama 
a atenção, porém, para outra situação: muitos 
:olaboram com a enciclopédia on-line Wikipédia 
sem serem pagos por isso. “Uma remuneração 
simbólica’, porém, provavelmente corromperia 
a comunidade Wiki”, acredita.

Mas como evitar a perda de motivação? Hoje, 
há inúmeros treinamentos para elevar a disposi
ção para o desempenho e a ligação das pessoas 
com o seu objetivo. No foco está quase sempre 
a persistência: pessoas voltadas para o sucesso 
mostram-se especialmente persistentes; elas 
buscam principalmente uma coisa: tarefas que 
as desafiem, mas não as sobrecarreguem, com 
as quais elas possam mostrar sua capacidade, 
sem ultrapassar a própria competência.

No entanto, apenas persistência não indica 
quanto um objetivo é coerente ou adequado ou 
se vale a pena ater-se a ele, já que reconhecida
mente há casos em que podemos caminhar com 
entusiasmo e força de vontade para dentro de 
um beco sem saída. A psicóloga Kathrin Gärtner 
entrevistou cientistas especializados altamente 
motivados cujos experimentos não trouxeram 
os resultados desejados, mas sim contrários à 
sua hipótese apesar de um trabalho incansável 
e de inúmeras repetições - ou seja, apesar de 
muita persistência. A pesquisadora concluiu 
que os pesquisadores mais jovens insistiam 
por períodos mais longos em suas hipóteses 
não comprováveis do que os colegas com maior 
tempo de profissão e experiência.

Podemos considerar outro cenário. Se um 
chefe instiga seus funcionários a não desistir, 
o grupo continuará trabalhando assiduamente
- mesmo que já não possa atingir o sucesso. 
Aparentemente, são principalmente os fatores 
sociais que levam as pessoas a insistir em obje
tivos questionáveis. Uma razão a mais para aten
tarmos aos “motivos internos” -e não depositar 
em um objeto ou situação todas as expectativas 
de realização e felicidade. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 19, n. 242, p. 22-29, mar. 2013.




