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 Os motivos podem se originar de processos internos (cognitivos, afetivos 
e necessidades biológicas) ou externos (teoria do incentivo – aprendizagem)

Teoria da ativação
A teoria da redução de impulso (drive) também não explica todos os tipos de 
comportamento -> necessidades biológicas satisfeitas levaria à ausência de 
motivação.

Alguns teóricos propuseram a teoria da ativação, um estado 
de alerta que se manifesta em um continuum (vigilância 
extrema – sono).
O comportamento emitido pode ser tanto para reduzir o 
estado de ativação como para intensificá-lo.

Cada pessoa tem um nível ótimo de ativação 
e tem mais, essa ativação varia segundo a 
tarefa e situação (considera a aprendizagem 
e o meio) e ao longo do dia.

Os comportamentos emitidos visam manter 
um nível ótimo de ativação ao longo do dia

 



 Não existe um nível de ativação “ideal”, necessário para a realização de 
todas as tarefas em diferentes situações e a ser atingido por todas as pessoas, e 
isso explicaria em grande parte as diferenças individuais.
 Quanto mais complexa uma tarefa, menor o nível de ativação que pode ser 
tolerado sem que haja interferência no desempenho.
 Níveis de ativação altos (ficar muito “pilhado”) são ótimos para o bom 
desempenho em tarefas simples.
 Níveis de ativação relativamente mais baixos são ideais para as tarefas 
consideradas complexas pelo indivíduo.

 

 E as pessoas que optam pela prática de 
atividades extremamente estimulantes e as 
planejam com antecedência.
 Seria a busca de sensações por si só uma 
motivação básica?

 

 



 Motivação intrínseca – a recompensa se 
origina da atividade em si (comportamento 
intrinsecamente recompensador) – gera 
maior absorção, comprometimento e 
satisfação, capaz de alterar positivamente 
o desempenho escolar e o ajustamento 
psicológico.

 Motivação extrínseca – a recompensa é 
consequência do comportamento.  - Menor 
envolvimento emocional.

 A motivação intrínseca pode ser 
reduzida pelas recompensas, diminuindo o 
senso de responsabilidade pessoal; 
ocorrendo o contrário com o feedback 
positivo.

 

 Os incentivos que dirigem nossos 
comportamentos tipicamente 
promovem prazer ou aliviam um 
estado desagradável – AFETO
 A percepção do prazer serve de 
“moeda comum” em termos 
psicológicos, estabelecendo o valor de 
cada um de nossos comportamentos; 
indicando se a ação merece ser 
repetida.

 Em termos evolutivos a percepção do prazer permite que o cérebro registre 
boas e más consequências de ações passadas para melhor orientar o futuro.

 



 O cérebro humano identifica essa “moeda comum”, pois apresenta um 
sistema neural  de recompensa – a atividade do sistema dopamínico
mesolímbico (neurônios localizados no tronco cerebral superior) .
 O prazer ativa esse sistema (alimentos saborosos, parceiro desejado e..., 
algumas drogas, como as anfetaminas e a heroína)

 A atividade deste centro parece dispor os indivíduos a querer repetir o 
evento que a aumentou, levando-os a buscar os incentivos conhecidos 
(aprendidos).

 A ativação deste sistema por um eletrodo gera percepção de recompensa.

 Por outro lado, o 
que suprime  a 
atividade do sistema 
dopamínico
mesolímbico, leva  
ao desinteresse (por 
alimentos, água, 
sexo e por 
estimulantes 
artificiais, como a 
cocaína e a 
estimulação elétrica)

 



 Dependentes químicos 
sacrificam emprego, família e 
até mesmo a própria liberdade 
pela revivência da experiência 
provocada pelas drogas.

 Nem a experimentação nem 
o uso regular (como beber 
vinho ao jantar) constitui 
adicção.

 ADICÇÃO – surgimento de 
um padrão de comportamento 
compulsivo e destrutivo.

Fatores principais:
1. Capacidade de superativar os sistemas de recompensa cerebrais 

(ultrapassando a atividade dos incentivos naturais) – euforia.  O estado de 
euforia decorre da superativação tanto dos sistemas de recompensa 
associados ao prazer (gostar) quanto de motivação (querer).

  



2 - Além da lembrança do prazer, as 
drogas se consumidas repetidas 
vezes, geram síndrome de 
abstinência, com vivências 
desagradáveis. A repetição da 
experiência gera tolerância à 
ativação, requerendo doses maiores. 
Na ausência da droga o cérebro 
passa a produzir os estados 
exatamente opostos 

3 – Mudanças permanentes nos 
sistemas cerebrais de recompensa 
(neurônios hiperativos ou 
sensibilizados), provocando desejo 
mesmo depois de superada a 
síndrome de abstinência.  Essa região 
parece mediar mais o “querer” do que 
o “gostar” (prazer).  A sensibilização 
neural dura mais do que a experiência 
de abstinência = recidiva (recaída)

 


