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RESUMO  

Neste artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de modo a comparar a forma como 

alguns manuais de administração descrevem a teoria das necessidades e da motivação de 

Abraham Maslow com a teoria construída por este autor para, a partir daí, traçarmos um 

diálogo com a teoria psicanalítica de Sigmund Freud, na tentativa de encontrar aproximações, 

marcar diferenças e de certa forma confrontar as duas, centralizando em alguns conceitos 

destas duas teorias, que permitam um diálogo entre elas. Um contraponto entre a teoria da 

motivação de Maslow e a teoria psicanalítica, centralizado em alguns conceitos como 

necessidade, motivação, pulsão e desejo mostra-se produtivo, à medida que possibilita uma 

crítica ao modo mecanicista e reducionista que os livros de administração, em sua maioria, 

retratam a teoria da motivação de Maslow, ao usá-la com o objetivo de instrumentalizar o 

controle do comportamento dos trabalhadores. Apesar de os livros de administração 

descreverem apenas um tipo de motivação, a qual corresponde ao que Maslow denominou 

motivação de deficiência, este autor fala também da motivação para o crescimento, que possui 

um mecanismo diferente daquela. Maslow, enquanto psicólogo humanista, pretendia com sua 

prática e teorias psicológicas, contribuir para a compreensão e desenvolvimento do ser 

humano, não meramente auxiliar as organizações empresariais. Este psicólogo, assim como 

Freud, construíram suas teorias no intuito de compreender melhor o ser humano e não criarem 

instrumentos para o melhor controle deste. 

Palavras – chave: motivação, necessidades, pulsão, desejo. 

 

ABSTRACT  

 

In this article, we carried out a literature search in order to compare how some management 

books describe the theory of needs and motivation of Abraham Maslow to the theory built by 

the author for, from there, we draw a dialogue with the theory psychoanalysis of Sigmund 

Freud, in trying to find approaches, mark differences and somehow confront the two, 

centering on some concepts of these two theories, which enable a dialogue between them. A 

counterpoint between Maslow's motivation theory and psychoanalytic theory, centered on 

some concepts such as need, motivation, drive and desire shows up production, as it enables a 

critique of the mechanistic and reductionist way that management books, in his Most depict 

Maslow's motivation theory, to use it in order to manipulate the control behavior of workers. 

Although management books describe only one kind of motivation, which corresponds to 

what Maslow called motivation deficiency, this author also talks about the motivation for 

growth, which has a different mechanism from that. Maslow, while humanistic psychologist, 

intended with his practice and psychological theories, contribute to the understanding and 

development of human beings, not merely assist business organizations. This psychologist, as 

well as Freud, built their theories in order to better understand the human being and not to 

create tools for better control of these. 

 

Keywords : motivation , needs, drive, desire . 
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1. INTRODUÇÃO 

Na Teoria Geral da Administração a motivação é considerada algo imprescindível para 

o alcance dos objetivos organizacionais e geralmente os manuais de administração 

descrevem uma série de teorias sobre o tema, afirmando a importância da motivação para 

um bom desempenho dos colaboradores no aumento da eficiência e da eficácia 

organizacionais. 

A teoria da motivação de Maslow é citada, nesses manuais, como uma teoria clássica 

sobre o tema, no entanto, é frequentemente descrita de uma forma muito simplista e 

esquemática. Acreditamos, não obstante, que o assunto não é de forma alguma simples, 

se tratado com mais cuidado. Maslow defendia isso e a partir de sua prática enquanto 

psicólogo e do diálogo com várias abordagens psicológicas construiu uma ampla teoria 

sobre a temática, que infelizmente é tratada de forma reducionista nos livros de 

administração. 

 Apesar disso, é possível com um pouco de reflexão, mesmo ali, naquela descrição 

sintética e repetitiva, perceber nuances ou vestígios de teorias outras, com as quais se 

possa travar um diálogo. Dentre essas teorias, a escolhida para esse diálogo no presente 

trabalho foi a teoria psicanalítica, que traz conceitos como os de desejo e pulsão que 

podem se aproximar ou se distanciar daqueles traçados na teoria de Maslow, mas 

possibilitando um contraponto interessante. 

 É sabido que Maslow estudou as diversas abordagens de psicologia de sua época, 

perpassando o Behaviorismo e a Psicanálise e não ficando neutro perante tais correntes, 

mas construindo suas teorias e críticas a partir desses fundamentos.  

Logo, através de pesquisa bibliográfica sobre o assunto pretendemos, no presente 

trabalho, traçar um diálogo entre alguns conceitos da teoria de Maslow e da psicanálise 

freudiana e tentar construir uma crítica ao modo como os livros de Teoria Geral da 

Administração reduzem as concepções teóricas de Abraham Maslow sobre o importante 

tema da motivação humana. 

 

2. A TEORIA DA MOTIVAÇÃO DE MASLOW SEGUNDO ALGUNS MANUAIS 

DE ADMINISTRAÇÃO 

Segundo Chiavenato (1997), a motivação existe dentro das pessoas e se dinamiza 

através das necessidades humanas. E, ainda, as necessidades ou motivos são forças 

internas que impulsionam e influenciam cada pessoa determinando seus pensamentos e 

direcionando o seu comportamento frente às diversas situações da vida. 
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Cada pessoa possui motivos ou necessidades particulares, próprias, determinadas por 

fatores biológicos, psicológicos e pela experiência individual e aprendizagem de cada 

pessoa. Mas a forma como algumas necessidades levam as pessoas a organizarem seu 

comportamento de forma a obter satisfação se dá de modo semelhante para todos (idem, 

2009). 

Conforme Chiavenato (1997), Maslow arranja as necessidades em uma pirâmide de 

importância e influenciação do comportamento, estando as necessidades mais básicas na 

base e as mais sofisticadas no topo. São cinco os grupos de necessidades assim arranjadas 

nessa pirâmide: as fisiológicas, as de segurança, as sociais, as de estima e as de auto-

realização. Cada nível de necessidade surge no comportamento humano quando o nível 

anterior se encontra relativamente satisfeito. 

As necessidades funcionam de forma cíclica e repetitiva, compondo o chamado ciclo 

motivacional. O organismo humano movido por uma tensão, que por sua vez está ligada 

ao surgimento de uma necessidade, busca a satisfação desta para se livrar ou reduzir a 

tensão, a qual gera sofrimento e ansiedade. A necessidade, ao surgir, perturbou o estado 

de equilíbrio dinâmico ao qual organismo humano tende e ao ser satisfeita e ser liberada a 

tensão correspondente, há um retorno a este estado de equilíbrio (ibidem). 

Nem sempre, no entanto, o caminho da satisfação é possível, ou seja, nem sempre se 

completa o ciclo motivacional, levando o indivíduo a outro tipo de resolução. As outras 

formas de resolução seriam: a frustração da necessidade, quando alguma barreira impede 

a satisfação, mantendo o estado de tensão no organismo; e a compensação da 

necessidade, quando essa, impedida de ser satisfeita, é compensada através de um meio 

indireto ou alternativo (ibidem). 

Segundo Robbins, explanando sobre a teoria da hierarquia das necessidades de 

Maslow: 

[...] dentro de cada ser humano existe uma hierarquia de cinco categorias de 

necessidades. São elas: 1. Fisiológica: inclui fome, sede, abrigo, sexo e outras 
necessidades do corpo; 2. Segurança: inclui segurança e proteção contra danos 

físicos e emocionais; 3. Social: inclui afeição, aceitação, amizade e sensação de 

pertencer a um grupo; 4. Estima: inclui fatores internos de estima, como respeito 

próprio, realização e autonomia e fatores externos de estima, como status, 

reconhecimento e atenção; 5. Auto-realização: a intenção de tornar-se tudo aquilo 

que se é capaz de ser; inclui crescimento, alcance do seu próprio potencial e 

autodesenvolvimento. Na medida em que cada uma destas necessidades é atendida, 

a próxima torna-se dominante. [...] para motivar alguém é preciso saber em que 

nível da hierarquia a pessoa se encontra no momento e focar a satisfação naquele 

nível ou no patamar imediatamente superior (ROBBINS, 2009, p. 133). 

 

                Conforme Griffin : “motivação é o conjunto de forças que levam as pessoas a se 

comportar de determinada maneira”. Mais a frente o mesmo autor diz: “A hierarquia das 
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necessidades admite que as pessoas têm necessidades distintas cuja importância pode ser 

organizada em prioridades” (2007, p.334-335).  

            Segundo o mesmo autor, Maslow diz que as cinco categorias de necessidades 

formam uma hierarquia, cuja satisfação deve-se dar na ordem hierárquica (fisiológicas, de 

segurança, de estima, sociais e auto-realização) e enquanto o indivíduo permanecer com 

uma necessidade mais baixa insatisfeita não passará para o patamar seguinte (ibid.). 

            Uma característica presente nos manuais de administração é tratar a teoria de 

motivação de Maslow como uma teoria clássica, de certa forma superada por outras 

teorias e experimentos mais recentes. 

          Vejamos a seguir onde situam-se as construções teóricas de Maslow dentro do 

corpo da Psicologia e de que modo o próprio Maslow fala sobre sua teoria diferenciando 

dois tipos de necessidade e de motivação. 

 

3. O PSICÓLOGO HUMANISTA MASLOW E SUA TEORIA DA MOTIVAÇÃO  

 

        Abraham Maslow foi um dos primeiros grandes representantes e fundadores da 

chamada Terceira Força da Psicologia, conhecida como Psicologia Humanista, que 

engloba diversos autores e teorias diferentes e surgiu em um movimento de crítica à 

Psicanálise e ao Behaviorismo, da ênfase que aquela dá ao psiquismo inconsciente e da 

ênfase que este dá ao ambiente como determinante do comportamento. 

Na visão da Psicologia humanista o ser humano possui uma essência, que permite a 

ele ser livre e autônomo, tendo assim, de forma inerente, potencial para o crescimento, a 

realização e a saúde.  

              Segundo Boainain Jr.(1994, p. 09): 

[...] a Psicologia Humanista se afirma em um compromisso com uma visão otimista 

e engrandecedora, na qual as melhores qualidades e potenciais positivos 

manifestados pelos homens sejam valorizados como própria essência da natureza 

humana. [...] Enxergando o homem como um todo complexo e organicamente 

integrado, cujas qualidades únicas vêm de sua configuração total, rejeitam os 

humanistas as concepções elementaristas e fragmentadoras da psiquê. 

 

Do supracitado percebemos que a Psicologia Humanista constituiu-se em um 

movimento de crítica aos modelos e métodos da ciência psicológica constituídos até 

então, principalmente à Psicanálise e ao Behaviorismo sem, no entanto, deixar de 

absorver o que esses conhecimentos haviam construído, numa tentativa de ir além na 

compreensão do ser humano. 

Assim, como diz Sampaio (2009, p. 07): 
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Maslow apoia-se em uma visão de homem racional, mas às voltas com seus 

impulsos e desejos; dotado de corporalidade, não circunscrito, todavia, a ela; 
possuidor de uma vida interior, que não pode ser reduzida à mera manifestação da 

cultura ou da sociedade e que não se acha descolada delas; em interação 

interpessoal, mas também com elementos coletivos, é um ‘todo integrado e 

organizado’ e capaz de escolhas e de criação de significado para a realidade.  

 

De acordo com o exposto, vemos que a abordagem psicológica construída por 

Maslow enfatiza o desenvolvimento do potencial humano, sendo muito mais ampla que o 

exposto nos livros de administração e “diferentemente do que se pensa, seus estudos 

sobre motivação humana tinham em vista o desenvolvimento de uma teoria que pudesse 

servir de base para a compreensão do homem inserido na sociedade, e não se aplica 

facilmente quando reduzida ao aspecto da vida laboral”(ibid., p. 06). 

É importante salientar também o aspecto dinâmico da teoria da hierarquia das 

necessidades criada por Maslow, como diz Sampaio: 

Maslow não desenvolveu uma teoria mecanicista da hierarquia das necessidades, 

mas uma teoria da preponderância hierárquica das necessidades, em que a influência 

de uma necessidade estaria associada à gratificação relativa de outra considerada 

inferior. Trata-se de uma teoria dinâmica, portanto as pessoas se encontrariam sob o 

jugo das influências de suas necessidades, que se alternam ao longo da vida (ibid., p. 
09). 

 

Além disso, Maslow diferencia dois tipos de motivação: a motivação de deficiência e 

a de crescimento.  

Segundo este autor, a motivação por déficit ou deficiência estaria ligada à satisfação 

das necessidades básicas, como a fome, por exemplo. Este tipo de necessidade atende a 

um determinado ciclo, que funciona da seguinte forma geral: ao surgirem, essas 

necessidades geram uma tensão no organismo como um todo, pressionando por alguma 

ação em direção a um objeto que satisfaça a necessidade e possibilite diminuir a tensão, 

de modo a restabelecer o estado de equilíbrio homeostático. 

Assim, Maslow (1962, p. 58) ressalta: 

A satisfação da necessidade por deficiência tende a ser episódica e ascendente. O 
mais frequente esquema, neste caso, começa com um estado instigador e motivador 

que desencadeia o comportamento motivado, destinado a realizar um estado-meta 

que, aumentando gradual e constantemente em desejo e excitação, atinge finalmente 

um pico, num momento de sucesso e consumação. Desse pico, a curva de desejo, 

excitação e prazer cai rapidamente para um platô de sereno alívio de tensão e falta 

de motivação. 

 

      Já as necessidades de crescimento funcionam de modo diferente. Segundo Maslow “o 

crescimento é visto não só como a satisfação progressiva de necessidades básicas, até ao 

ponto em que elas ‘desaparecem’, mas também na forma de motivações específicas do 

crescimento, além e acima dessas necessidades básicas, por exemplo, talentos, 

capacidades, tendências criadoras, potencialidades constitucionais” (ibid., p. 53). 
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 Para Maslow as pessoas sadias são motivadas por necessidade de crescimento: 

No que diz respeito ao status motivacional, as pessoas sadias satisfizeram 

suficientemente as suas necessidades básicas de segurança, filiação, amor, respeito e 

amor-próprio, de modo que são primordialmente motivadas pelas tendências para a 

individuação (definida como o processo de realização de potenciais, capacidades e 
talentos, como realização plena de missão (ou vocação, destino, apelo), como um 

conhecimento mais completo e a aceitação da própria natureza intrínseca da pessoa. 

Como uma tendência incessante para a unidade, a integração ou sinergia, dentro da 

própria pessoa) (ibid., p. 52). 

 

          O mecanismo das necessidades de crescimento se dá de forma que quanto mais a     

pessoa consegue satisfação mais ela quer, em um movimento que nunca cessa. Maslow 

nos diz o seguinte: 

[...] quando examinamos pessoas que são predominantemente motivadas para o 

crescimento, a concepção motivacional de ‘retorno ao repouso’ torna-se 

completamente inútil. Em tais casos, a satisfação gera uma crescente, não 
decrescente, motivação, uma excitação intensificada, não atenuada. [...] Em vez de 

chegar a um estado de repouso, a pessoa torna-se mais ativa. O apetite de 

crescimento é estimulado pela satisfação, não aliviado. O crescimento é, em si 

mesmo, um processo compensador e excitante, por exemplo, [...] a aquisição de 

aptidões admiradas [...]; o recrudescimento constante da compreensão sobre outras 

pessoas ou sobre o universo, ou sobre nós próprios; o desenvolvimento da 

criatividade em qualquer campo ou, mais importante ainda a simples ambição de ser 

um bom ser humano (ibid., p. 58). 

 

  De acordo com as colocações acima, percebemos que as descrições da teoria da 

motivação de Maslow apresentada pelos livros de administração restringem-se 

basicamente a enfatizar o mecanismo daquilo que este pesquisador chamou de 

motivações por deficiência, deixando de lado a parte mais importante das pesquisas e 

contribuições de Maslow, que seria a motivação de crescimento e seu mecanismo. 

A seguir vejamos se é possível traçar um contraponto entre as concepções 

apresentadas por Maslow em sua teoria da motivação e alguns conceitos da teoria 

psicanalítica, tais como pulsão e desejo, de modo a posteriormente levantarmos uma 

possibilidade de crítica ao modo como a teoria da motivação de Maslow é tratada nos 

livros de administração. 

 

4. CONTRAPONTO ENTRE A TEORIA DA MOTIVAÇÃO DE MASLOW E OS 

CONCEITOS DE PULSÃO E DESEJO NA PSICANÁLISE FREUDIANA 

Vimos que Maslow diferencia as necessidades denominadas de deficiência daquelas 

chamadas de crescimento. Com isso tenta diferenciar quais necessidades são preponderantes 

na personalidade dos indivíduos e quais implicam em neurose ou em saúde.  

Este autor diz:  

A neurose parecia ser, em seu núcleo e em seu começo, uma doença de deficiência 

que se originava na privação de certas satisfações, que chamei de necessidades no 
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mesmo sentido em que a água, os aminoácidos e o cálcio são necessidades, isto é, 

sua ausência produz doença. A maioria das neuroses envolve, a par de outras 
determinantes complexas, desejos insatisfeitos de segurança, de filiação e de 

identificação, de estreitas relações de amor, de respeito e prestígio (MASLOW, 

1962, p. 47). 

 

A partir desse trecho, que explana sobre as necessidades de deficiência, “buracos vazios 

que devem ser preenchidos a bem da saúde e, além disso, devem ser preenchidos de fora por 

outros seres humanos que não sejam o próprio sujeito” (ibid., p. 48), percebemos que é feita 

uma analogia entre estes tipos de necessidades e as necessidades biológicas. 

Do mesmo modo que a falta de certos nutrientes produz doenças orgânicas, a privação 

daquilo que achamos por bem chamar nutrientes psicológicos e afetivos geram a neurose.  

Maslow não cria um modelo de aparelho psíquico, como faz Freud, nem apresenta uma 

concepção evolutiva do psiquismo como este, talvez por isso se refira às necessidades de 

deficiência usando as necessidades orgânicas como espécie destas e como modelo ou 

analogia para designar as outras necessidades de deficiência, enquanto Freud, através da 

teoria das pulsões realmente entende estas (as pulsões) como tendo uma ligação 

indissociável com o corpo, com as necessidades biológicas, mas sem esquecer daquilo que 

singulariza o ser humano, a saber, a linguagem. 

Segundo Freud, o ser humano, ao nascer, encontra-se em um estado de desamparo e 

nessa fase inicial do desenvolvimento “o organismo não é capaz de realizar a ação específica 

destinada a eliminar a tensão decorrente da estimulação interna” (GARCIA-ROZA, 2002, p. 

87).  Somente com o auxílio das pessoas responsáveis por seu cuidado, o recém-nascido 

consegue livrar-se das tensões internas decorrentes das necessidades. 

É nessa relação com o outro que o recém-nascido terá acesso ao simbólico e se 

constituirá em sujeito desejante, sendo motivado não apenas por tensões decorrentes de 

necessidades, mas também pelo desejo, que se dirige não a um objeto concreto e específico, 

mas a um objeto ligado à fantasia (ibidem). 

Mas aqui não se trata de um desejo consciente, do qual tudo é sabido, pois para Freud, 

nosso psiquismo é basicamente inconsciente e ignoramos o que nos constitui e guia nossos 

comportamentos, ou seja, a maior parte de nossa vida mental e de nossas motivações 

permanece como parte de nosso inconsciente, manifestando-se em nossa vida consciente 

principalmente através do que Freud denominou formações lacunares, isto é, os sonhos, os 

atos falhos, os lapsos, os sintomas. 

Além de ser inconsciente, o desejo é movido e constituído por uma falta, a ausência de 

um objeto último que o satisfaça, daí a incessante busca do ser humano que o mobiliza vida 



8 
 

 
 

afora. Seria a busca pelo objeto perdido, o qual, na verdade nunca existiu, mas que é 

representado por essa falta constituinte do desejo humano. 

Apesar da (ou graças à) impossível satisfação do desejo, este possui a capacidade de 

realizar-se parcialmente com múltiplos objetos e essa multiplicidade se dá em virtude da 

plasticidade do simbólico, que permite ao ser humano uma mobilidade de suas 

representações psíquicas e de seus afetos. 

Uma das críticas feitas por Maslow à psicanálise referia-se à visão determinista que este 

autor creditava à teoria freudiana. No entanto, Freud não reduz o ser humano nem ao corpo, 

nem ao psíquico, mas através da noção de inconsciente impõe uma releitura da relação entre 

o somático e o psíquico. O inconsciente seria uma espécie de lugar de passagem, processo 

no qual se tornaria impossível distinguir o corporal do psíquico, que estariam articulados 

numa espécie de curto-circuito (LIONÇO, 2008). 

         O conceito de pulsão é um conceito-limite entre o psíquico e o somático, pois se por 

um lado “a pulsão representa psiquicamente as excitações emanadas do interior do corpo, 

por outro lado ela é representada pelos seus representantes psíquicos: a ideia e o afeto” 

(GARCIA-ROZA, op. cit., p.118). 

A pulsão deve ser diferenciada do instinto, pois enquanto este implica uma 

determinação pela ordem natural, aquela implica a relação com o advento da linguagem e do 

simbólico como demarcando a ordem do que é humano. Segundo Lionço (2008, p. 121):  

O efeito imediato da emergência da linguagem seria a desnaturalização do corpo, de 

suas necessidades, e dos objetos do mundo. Com a perda da ordem natural e a 

emergência de uma nova ordem, a simbólica, o objeto absoluto (que corresponderia 

à necessidade, adaptando-se a ela) estaria perdido, e adviria uma nova condição de 

falta com a qual o corpo teria de se haver. Esta falta corporal seria, agora, não 

natural, e insuperável pela adaptação, que se tornou inviável pela garantia instintiva. 

 

Percebemos então que o conceito de pulsão de modo algum se restringe ou se reduz ao 

conceito de instinto. Enquanto este pode ser conceituado como uma conduta hereditária e 

estereotipada, ou seja, padrões de comportamento herdados e direcionados a objetos 

concretos e específicos, através dos quais são supridas as necessidades, a pulsão não implica 

nem comportamento pré-formado, nem objeto específico. (GARCIA-ROZA, 2002). 

Em certa altura Maslow (1962) duvida da possibilidade de a teoria do repouso e da 

teoria da homeostase explicarem o fenômeno da motivação. Como as motivações estão 

relacionadas a uma tensão no organismo, a teoria do repouso diz respeito à liberação desta 

tensão de forma a reduzi-la a zero, enquanto a teria da homeostase defende que é necessária 

a manutenção de uma quantidade ótima de tensão que permita o funcionamento do 

organismo. 
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Esta crítica de Maslow à teoria do repouso é também uma crítica à noção contida no 

princípio do prazer cunhado por Freud, que se baseia numa descarga de excitação psíquica 

de modo a reduzir o desprazer. 

Segundo Maslow (ibid.) é preciso pensar em um princípio dinâmico que conjugue os 

diferentes episódios motivacionais e para ele este princípio diz respeito a uma tendência do 

ser humano à auto-realização. 

Já Freud refere-se não a um, mas a dois princípios regentes da vida psíquica, quais 

sejam: o princípio de prazer e o princípio de realidade. Aquele rege os fenômenos 

inconscientes e está ligado a uma descarga direta de excitação, referindo-se “essencialmente 

ao significado de que a catéxis pulsional demanda uma gratificação imediata, sem 

minimamente levar em conta a realidade exterior” (ZIMERMAN, 1999, p. 78); já o 

princípio da realidade liga-se à relação indissociável do psiquismo com a realidade de um 

corpo somático, bem como à relação do sujeito com a cultura e com a alteridade. 

Freud não fala apenas do princípio de prazer como regente do psiquismo, mas pensando 

o homem como se constituindo também em corpo somático em relação com o outro e imerso 

em cultura, lega-nos o conceito de princípio de realidade, que nos permite lidar com as 

exigências e limitações desta. 

Para Maslow as necessidades de crescimento são típicas das pessoas auto-realizadoras, 

que seriam pessoas possuidoras de capacidade individuação, ou seja, de desenvolver seus 

potenciais, capacidades e talentos de forma sempre crescente, tendo a capacidade de usufruir 

disso para seu bem e de seus semelhantes. 

Segundo Freud, um dos destinos possíveis da pulsão seria a sublimação, ou seja, “o 

processo mediante o qual a energia originalmente dirigida a metas sexuais e agressivas é 

redirigida a novos objetivos – com frequência artísticos, intelectuais ou culturais” 

(FADIMAN; FRAGER, 2004, p. 66). Desse modo, o sujeito seria capaz de realizar fantasias 

ligadas a desejos inconscientes originalmente com finalidade sexual ou agressiva, 

desviando-os de seu fim original por meio desse mecanismo. O desejo nesse caso seria 

direcionado a fins culturais como a arte, a ciência, em resumo: ao bem comum. 

Percebemos que enquanto Maslow diferencia dois mecanismos diferentes ligados a dois 

grupos de necessidades, Freud fala de diferentes destinos da pulsão, dentre eles a 

sublimação, dependo estes de uma sobredeterminação, que seria a convergência de variados 

fatores na constituição do sujeito desejante e de seu desejo, o que possibilitaria diversos 

caminhos de satisfação. 
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Tanto a teoria da motivação de Maslow quanto a psicanálise freudiana defendem a  

existência de princípios dinâmicos regentes da vida psíquica. Para Maslow seria a tendência 

inata à auto-realização, ao “pleno desenvolvimento das habilidades de um indivíduo e 

realização de seu potencial” (SCHULTZ; SCHULTZ, 2009, p. 414); para Freud os 

princípios do prazer e de realidade, que são complementares. 

Segundo Sampaio (2009, p. 08): “Maslow aceita algumas ideias da Psicanálise para a 

construção de sua teoria motivacional. Ele admite uma dinâmica motivacional em que o 

desejo é sempre permanente, embora seus objetivos e objetos estejam constantemente sendo 

mudados pela pessoa”. 

Maslow também admite uma sobredeterminação dos estados motivacionais (ibidem), 

assim como Freud, não obstante as diferenças entre as visões de homem e de psiquismo 

engendradas por eles, pois enquanto este considera a existência de uma instância psíquica 

inconsciente, aquele considera o homem do ponto de vista holístico negando-se a conceituar 

a psiquê separando-a em instâncias. 

Observamos, assim, algumas aproximações entre a teoria da motivação de Maslow e a 

psicanálise freudiana, apesar das críticas daquele autor a alguns conceitos e ao método da 

psicanálise, e vimos que ao realizar um contraponto entre as duas teorias é possível 

enriquecer o debate sobre o tema da motivação humana, infelizmente apresentada de forma 

reducionista nos livros de administração. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como vimos, Maslow defende uma concepção de homem movido por uma tendência 

inata à auto-realização, homem que através das necessidades de crescimento move-se 

criativamente para um estado de realização ascendente de seus potenciais. Desse modo, este 

autor busca não reduzir os seres humanos ao que ele denominou de necessidades de 

deficiência, necessidades básicas, que possuem um mecanismo (ciclo motivacional) repetitivo 

e mais facilmente observável e previsível.  

Ao tratar as contribuições de Maslow de forma reducionista, enfatizando as 

necessidades de deficiência, os manuais de administração demonstram que têm um interesse 

meramente instrumental e não de compreensão do ser humano, deixando de lado a principal 

contribuição de Maslow, o conceito de necessidade de crescimento, cujo cerne é uma visão 

otimista de homem, movido pela liberdade de criação, pela capacidade de realizar seus 

potenciais, não necessariamente ligados ao que uma instituição ou uma empresa requer, mas 

de acordo com a liberdade de escolha contida em cada ser humano. 
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          Vimos também que Freud, com os conceitos de pulsão e desejo rejeita as concepções 

biologizantes do ser humano, bem como aquelas que reduzem o homem à influência cultural e 

social e tenta dar conta das singularidades do ser humano, de sua subjetividade, ligada a uma 

herança biológica, com uma base orgânica, mas com características que o singularizam, 

enquanto seres de linguagem, simbólicos, pois ao mesmo tempo em que a pulsão se apoia no 

instinto, não se restringe a ele, o ultrapassa, pela especificidade da subjetividade humana, 

eminentemente simbólica. 

 São possíveis diversas aproximações entre a teoria da motivação e das necessidades de 

Maslow e a psicanálise freudiana, como foi citado: a concepção de princípios dinâmicos do 

psiquismo, a sobredeterminação do desejo em Freud e das motivações em Maslow e não um 

determinismo mecanicista etc. Através de um contraponto, de um diálogo entre essas duas 

correntes teóricas achamos possível enriquecer o debate sobre o tema da motivação humana. 

Por fim, consideramos a abordagem reducionista presente na maioria dos manuais de 

Administração Geral perigosa para a compreensão do ser-humano, pois a forma recortada 

como as teorias psicológicas são tomadas de empréstimo pela área da administração na 

maioria dos casos as reduzem a meros objetos instrumentais para o atendimento de interesses 

produtivos, interessando, sobretudo, fundamentar a possibilidade de influenciar o 

comportamento dos trabalhadores a partir de estratégias de gestão e não contribuir para que 

estes tenham uma vida mais plena. 
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