
 Primeiro é preciso perguntar o que pensamos ser a motivação e a emoção. 
 

 Seria a motivação o mesmo que desejo, sentimento, um processo ou conjunto de 
processos? Uma necessidade ou um conjunto de necessidades? 
 

 A compreensão dos fenômenos conhecidos como motivação e emoção requer que 
percorramos um longo caminho.  O estudo desses fenômenos nos permite compreender 
melhor o que leva as pessoas a serem do jeito que são, por que queremos as coisas que 
desejamos.  A partir de tal entendimento podemos ver os acontecimentos de uma outra 
perspectiva, ampliando nosso autoconhecimento e as chances de tecer melhores relações.  
 

 As teorias motivacionais nos fornecem elementos para melhor compreendermos a natureza 
humana, o empenho por realização, afiliação e poder, o desejo biológico e psicológico de 
intimidade, emoções como a raiva e o medo, o que leva alguém a desenvolver talentos, 
interesses e competências, estabelecendo planos e objetivos. 
 

 Além disso é importante saber de onde vem a motivação, por que as vezes ela muda, sob 
quais condições ela aumenta ou diminui, quais os aspectos motivacionais podem ser 
modificados e os que não podem e, principalmente, os tipos de motivação que promovem 
crescimento, satisfação e bem-estar. 
 

 Desta forma, podemos estimular os empregados, treinar os atletas, assessorar nossos 
clientes, educar nossos filhos, desenvolver o potencial dos nossos alunos e modificar o 
próprio modo com que pensamos, sentimos e nos comportamos 
 
 

 
 

 Para melhor compreendermos, pensemos no que leva alguém a querer se exercitar. 

 De onde vem essa necessidade? 

 Por que em algumas circunstâncias as pessoas se mostram mais propensas a se exercitar 

do que em outras? 

 Você poderia oferecer sugestões construtivas que desenvolvessem ou aumentassem o 

desejo de uma pessoa se exercitar? 

 Por que se exercitar quando a vida oferece tantas outras coisas interessantes? 

 



 Embora tenhamos várias opiniões pessoais (intrínsecas) do que pode levar alguém a 

querer se exercitar, as teorias que explicam a origem e o desenvolvimento dos processos 

motivacionais se baseiam em hipóteses que precisam ser testadas e comprovadas para 

que possam obter mérito científico. 

 Uma teoria é uma trama intelectual que é usada para identificar e explicar e 

explicar as relações que ocorrem naturalmente nos fenômenos observáveis (Fiske, 2004).  

Quando validadas, as teorias se tornam a base das recomendações e das intervenções 

clínicas e sociais.

 

 O que provoca (incita) um comportamento? 

 O que leva um comportamento a variar em intensidade? 

 Para melhor respondermos a primeira pergunta é necessário fazer outras cinco questões 

inter-relacionadas: 

 Por que um comportamento tem início (por que começo a ler um livro em vez de praticar 

um esporte)? 

 Por que, quando começado, um comportamento se mantém ao longo do tempo (o que 

me leva a passar da primeira página ou do primeiro capítulo)? 

 Por que um mesmo comportamento se dirige para alguns objetivos e se afasta de outros? 

 Por que um comportamento pode modificar a sua direção (paro de ler o livro)? 

 Por que um comportamento pode parar? 

 

 O problema essencial na análise motivacional do comportamento é compreender como 

a motivação participa, influencia e auxilia uma pessoa a manter o fluxo de um 

comportamento. 

 Além disso, a motivação e a emoção não influenciam apenas o comportamento, elas 

também influenciam nossos pensamentos, sentimentos, sonhos e aspirações. 

 Assim, é possível perceber a importância da segunda questão fundamental:  Por que a 

motivação varia em sua intensidade? 

 Oras, o desejo é forte e resiliente, oras é fraco e frágil.  Oras escolhemos uma coisa em 

uma dada situação, e, posteriormente, em uma situação semelhante, escolhemos outra. 

 A variação da intensidade do comportamento ocorre tanto intra psiquicamente como 

entre os indivíduos 



 Quando a motivação varia em sua intensidade, o comportamento também se modifica, e 

podemos mostrar maior ou menor comprometimento e persistência em uma mesma 

tarefa, isso faz com que seja necessário entendermos os fatores que levam a variação da 

intensidade motivacional. 

 Entre as pessoas a motivação varia, embora expressemos as mesmas emoções básicas, 

como o medo, a raiva, a fome.  Alguns motivos são relativamente fortes para algumas 

pessoas e pouco apelativos para outras. 

 Algumas pessoas buscam avidamente algumas sensações, como os praticantes de 

esportes radicais, enquanto outras evitar se aproximar das mesmas atividades.  Há 

aqueles que são mais competitivos e buscam sempre atividades em que há vencedores e 

perdedores, há outros que facilmente cedem às provocações e manifestam 

comportamento de raiva, enquanto há pessoas que raramente se deixam irritar. 

 Portanto, cabe investigar o que leva a tais diferenças através de uma teoria da motivação 

que explique o que dá energia e direção a um dado comportamento. 

 Logo, o estudo da motivação se concentra em compreender o que fornece ao 

comportamento energia e direção. 

 Quando falamos em energia, nos referimos ao fato de o comportamento ter força (força, 

persistência e intensidade), e por direção nos referimos a propósito, finalidade. 

 Os processos que energizam e dirigem o comportamento são provenientes do próprio 

indivíduo e do ambiente. 

 As experiências internas – necessidades, cognições e emoções – geram no indivíduo 

tendências de aproximação ou de afastamento. 

 Os eventos externos são as propostas oferecidas pelo ambiente – social e cultural que 

atraem ou repelem o indivíduo, convidando-o ou afastando-o, levando-o a se 

comprometer com certas situações ou a evitá-las. 

 Como foi dito os motivos são processos internos que energizam e dirigem o 

comportamento.  Esse termo identifica um conjunto de elementos comuns que são as 

necessidades, cognições e emoções, diferindo dos mesmos apenas pelo nível de análise, 

ou seja, as necessidades, cognições e emoções são apenas três tipos específicos de 

motivos. 

 As necessidades são condições internas essenciais para a manutenção da vida e para a 

aquisição de crescimento e bem-estar.  Podem ser biológicas, como a fome e a sede, ou 

psicológicas, como a competência e o pertencimento. 

 As necessidades psicológicas são essenciais para lidarmos com o ambiente e para o 

estabelecimento das relações interpessoais, sendo, portanto igualmente relevantes para 

o crescimento e o bem-estar. 



 

 

 As cognições são eventos mentais – pensamentos, crenças, expectativas e autoconceito.   

Quando executamos uma tarefa, temos um plano e um objetivo, alimentamos crenças 

sobre as nossas competências e temos expectativas de sucesso ou de fracasso e formas 

para explicar tais ocorrências que são diretamente associadas ao entendimento que 

temos de quem somos e de quem queremos ser. 

 As emoções são fenômenos subjetivos – fisiológicos, funcionais e expressivos – de curta 

duração que demonstram como reagimos adaptativamente aos acontecimentos 

importantes da vida.  Elas regem e organizam quatro aspectos inter-relacionados das 

nossas experiências: 

 Sentimentos: são subjetivos, descrições verbais da experiência. 

 Prontidão fisiológica – como o corpo se mobiliza para dar conta das situações 

 Função – o que queremos obter especificamente em um dado momento 

 Expressão – como comunicamos nossa experiência emocional publicamente. 

 Em conjunto, esses quatro aspectos formam um padrão coerente, de modo que as 

emoções nos permitem antecipar e reagir adaptativamente aos acontecimentos 

relevantes.  Quando o nosso bem-estar é ameaçado, sentimos medo, nosso coração 

acelera, desejamos escapar e o canto da nossa boca se retrai de modo que outras pessoas 

podem reconhecer e responder à nossa experiência.  

 



 

 Os eventos externos são de cunho ambiental, social e cultural, são fontes motivacionais 

que têm a capacidade de energizar e direcionar nossos comportamentos.  Podem ser 

estímulos específicos (dinheiro) ou acontecimentos (ser elogiado).  As fontes ambientais 

também se manifestam sob a forma de situações gerais ou em climas específicos (clima 

escolar, estilo parental), ou sob a forma do modelo cultural em que estamos inseridos. 

 Como a motivação se expressa?  Como podemos dizer que alguém está ou não está 

motivado? 

 Quando conhecemos certas condições gerais e os antecedentes particulares de uma 

determinada pessoa, podemos inferir o tipo e a intensidade da motivação, mas isso nem 

sempre é possível. 

 Assim, a motivação só poderá ser inferida através dos comportamentos, 

comprometimento, respostas fisiológicas e pelo próprio auto-relato da pessoa em 

questão. 

 Oito aspectos do comportamento expressam a presença, a intensidade e a qualidade da 

motivação: 

 Atenção, empenho, persistência, latência, escolha, probabilidade de resposta, 

expressões faciais e gestos corporais. 

 Quando o comportamento expressa atenção focada na tarefa, empenho intenso, baixa 

latência, persistência prolongada, alta probabilidade de ocorrência, expressividade facial 

e corporal, ou quando o indivíduo persegue um objetivo específico em detrimento de 

outros, temos evidências para inferir uma motivação relativamente intensa. 

 O comprometimento se refere à intensidade, qualidade afetiva e investimento pessoal 
presentes durante uma atividade.  Para verificar o grau de comprometimento é preciso 
acompanhar o comportamento, a emoção, a cognição e a voz da pessoa observada. 

 O comprometimento comportamental é representado pela extensão da atenção voltada 
para a tarefa. 

 O emocional pela expressão de emoções positivas 
 O cognitivo pelo moco com que o indivíduo monitora a forma com que os processos estão 

se desenvolvendo e pelo uso de estratégias de aprendizagem e de resolução de 
problemas. 

 A voz revela as necessidades, preferências e desejos e é usada para modificar as 
circunstâncias ambientais para a finalidade almejada. 



 

 Quando nos preparamos para dar início a uma ação, os sítios cerebrais são ativados e os 

sistemas nervoso e endócrino produzem e liberam várias substâncias químicas 

(neurotransmissores, hormônios) que constituem a base biológica dos estados 

motivacionais e emocionais. 

 Por exemplo, quando nos apresentamos publicamente, a experiência do estresse 

emocional agudo se dá pelo aumento das catecolaminas plasmáticas (adrenalina). 

 Os pesquisadores medem essas alterações pelos exames de sangue, de saliva, com 

equipamentos psicofisiológicos e com aparelhos que medem a atividade neuronal no 

cérebro (tomografia, ressonância magnética).  Assim, é possível monitorar a atividade 

cerebral, hormonal, as taxas de batimentos cardíacos e respiratória, a pressão 

sanguínea, o diâmetro da pupila, a condutância da pele, a atividade músculo-

esquelética, e outros indicadores do funcionamento fisiológico que permitem inferir a 

presença e a intensidade da motivação que subjaz aos estados emocionais. 

 



 Uma forma simples – porém não tão precisa – de conhecermos a existência, o tipo e a 

intensidade da motivação é pela inquirição (entrevista e questionário).  Por exemplo, 

podemos indagar o grau de ansiedade que uma pessoa experimenta em determinadas 

situações específicas, ou podemos investigar a existência de sintomas associados à 

ansiedade (dor de estômago, pensamentos de insucesso e fracasso) 

 

 

 

 

 

 


