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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: O estado de humor é composto de diversos componentes, incluindo o 

vigor, a disposição e a motivação para desempenhar as atividades e tarefas do dia-a-dia, 

incluindo a prática de exercício físico. Além disso, o estado de humor pode variar no decorrer 

do dia. Dessa forma, a facilidade com a qual uma pessoa tem para realizar as tarefas em 

determinado período do dia é importante e pode ser impactada pelo perfil do cronotipo. 

OBJETIVO: Investigar o perfil motivacional e do cronotipo de praticantes de atividade 

física. Além disso, de forma específica, investigar a influência e/ou impacto do cronotipo no 

nível e perfil motivacional para a prática de diferentes modalidades de atividade física e 

verificar a existência ou não de diferenças significativas entre os grupos cronotípicos em 

relação aos fatores de motivação a esta prática. MÉTODOS: Contamos com a participação de 

51 praticantes de atividade física da cidade de Serra/ES com idades de 18 a 70 anos de ambos 

os sexos. Os participantes responderam à Escala de Motivação à Prática de Atividades Físicas 

(MPAM-R) que possui cinco fatores: Diversão, Competência, Aparência, Saúde e Social; e o 

questionário matutinidade-vespertinidade (MEQ-SA) que classifica quanto ao cronotipo. 

RESULTADOS: Os participantes apresentaram maior tendência motivacional para o fator 

saúde e menor para o social. Além disso, prevaleceu classificação de matutino-moderado 

quanto ao cronotipo. Observamos também que o grupo de cronotipo intermediário é o mais 

motivado a praticar atividade física pelo fator diversão do que o vespertino-moderado e o 

vespertino-moderado é o mais motivado a praticar atividade física pelo fator aparência do que 

o grupo definitivamente matutino. CONCLUSÃO: Nossos achados preliminares apontam 

para a direção que o perfil do cronotipo pode impactar na motivação para a prática de 

atividade física. Nossa próxima etapa é aplicar os questionários de motivação e cronotipo em 

larga escala para a busca de um (n) amostral satisfatório. 

Palavras-chave: Atividade Física. Motivação. Cronotipo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS DA ATIVIDADE FÍSICA E EXERCÍCIO FÍSICO E SUA 

RELAÇÃO COM A SAÚDE  

 

Estudos epidemiológicos e documentos institucionais do Colégio Americano de Medicina do 

Esporte - ACSM (1998) propõem que a prática regular de atividade física e um aumento da 

aptidão física estão relacionados a uma diminuição da mortalidade e melhor qualidade de vida 

na população adulta. Pesquisas científicas despontam o sedentarismo e o estresse como 

responsáveis por surgimento de doenças hipocinéticas e reduções na qualidade de vida 

(REJESKI et al., 1996, apud ARAUJO & ARAUJO, 2000). A cada dia que passa novas 

pesquisas expõem dados comprovando que o exercício físico, a aptidão física e a atividade 

física estão correlacionam-se com a prevenção, com a reabilitação de doenças, com a 

qualidade de vida e com o estado de saúde (FARIA JUNIOR, 1991; FARIA JUNIOR, 1994, 

apud ARAUJO & ARAUJO, 2000). Segundo o U.S. Department of Health and Human 

Service (1996), o exercício físico pode ser utilizado como relevante meio para a prevenção de 

doenças crônico-degenerativas como hipertensão, obesidade, aterosclerose, diabetes e doenças 

cardiovasculares, por minimizar os fatores de risco associados às mesmas.  

 

Além disso, crescente corpo na literatura informa que a participação em diferentes tipos de 

atividade física está relacionada de forma positiva com a saúde mental, emocional e perfil do 

estado de humor (BOUCHARD et al., 1990 apud ARAUJO & ARAUJO, 2000). Trabalhos 

científicos obtiveram conclusões que apontam comprovações para uma relação positiva no 

quesito de que a atividade física seja protagonista para redução de níveis de depressão e 

ansiedade, com consequente melhoria para o nível de aptidão física e consequentemente do 

vigor e da motivação das pessoas (REJESKI et al., 1996 apud ARAUJO & ARAUJO, 2000). 

O aspecto psicológico é altamente afetado pela ação do exercício físico, pois, esse último gera 

sensação de prazer e bem estar, diminuindo a ação de depressão e ansiedade, bem como gera 

maior disposição para o ser humano praticar trabalho, atos recreativos e esportivos. 
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1.2 MOTIVAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Estudos científicos em diversos países buscam obter explicações sobre as motivações que 

levam pessoas a praticar atividades físicas. O foco das investigações das principais pesquisas 

trabalha questões relacionadas à adesão, desistência e persistência (GOUVEIA, 2001). 

Adicionalmente, a motivação pode ser descrita como o ato de motivar; ato de despertar o 

interesse para algo; conjunto de fatores que determinam a conduta de alguém; processo que 

desencadeia uma atividade consciente (INFOPÉDIA DICIONÁRIOS PORTO EDITORA, 

acesso em 19 fev. 2017) 

 

A atividade física quando praticada de forma correta, ou seja, respeitando os limites 

individuais, com frequência de no mínimo três vezes por semana e intensidade moderada, 

resulta em inibição de surgimento de alterações orgânicas degenerativas, como também 

reduzem os níveis de estresse, ansiedade, entre outros malefícios para o ser humano 

(SAMULSKI & LUSTOSA, 1996). 

 

Segundo Samulski & Lustosa (1996), em estudo realizado com alunos e professores da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o fator com maior motivo determinante para 

a prática de atividades físicas de forma regular é o prazer pela prática da atividade 

propriamente dita. Ainda os mesmos autores informam também que a partir do momento que 

a pessoa passa a ter consciência dos benefícios da prática regular da atividade física, este 

passa a ser mais fiel e adere mais aos programas de atividade física. 

 

Além disso, Samulski et al. (2003) realizando pesquisa com alunos e professores das 

Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG) e Viçosa (UFV) verificaram evidente 

relação entre atividade física e aspectos psicológicos quando estes são vistos como 

importantes colaboradores para que as pessoas venham possuir, satisfação, longevidade e 

prazer em viver. Nessa pesquisa, os participantes proferiram que a principal motivação para a 

prática de atividade física é “prazer pela atividade física que está praticando”, isso vai 

demonstrar a relevância que os aspectos psicológicos e do estado de humor (fadiga, raiva, 

confusão mental, depressão e vigor) representam na motivação da pessoa que iniciará ou se 

manterá ativo fisicamente.  
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A Teoria da Autodeterminação – TAD é uma macroteoria da motivação humana que 

tem relação com o desenvolvimento e o funcionamento da personalidade dentro dos 

contextos sociais. Essa teoria analisa o grau em que as condutas humanas são 

volitivas ou autodeterminadas, isto é, o quanto as pessoas realizam suas ações em 

um nível maior de reflexão e se comprometem com essas ações de forma voluntária, 

por sua própria escolha. Dessa forma, o indivíduo pode ser motivado intrínseca ou 

extrinsecamente para tentar satisfazer suas necessidades e, assim, atingir a 

autodeterminação (DECI & RYAN, 1985; RYAN & DECI, 2000, apud 

GONÇALVES, 2010, p.126). 

 

Segundo a Teoria da Autodeterminação que é amplamente aceita e utilizada dentro do campo 

acadêmico de várias áreas do conhecimento, inclusive no esporte e atividade física, uma 

pessoa pode ser motivada em diferentes níveis (intrínseca ou extrinsecamente), ou ainda ser 

amotivada (ou seja, sem motivação) durante a prática de qualquer atividade (DECI & RYAN, 

1985; RYAN & DECI, 2000a, apud BALBINOTTI, & CAPOZZOLI, 2008). 

 

Na motivação intrínseca o ser humano é impulsionado por algo interno natural, pelo desejo 

próprio da realização, o prazer da exploração e de conhecer o novo. As pessoas que agem por 

motivos intrínsecos demonstram interesse espontâneo, curiosidade, domínio e expressam bem 

estar e alegria na realização da atividade. Contudo, as pessoas estarão intrinsecamente 

motivadas se a atividade for de interesse delas (RYAN & DECI, 2000b). 

 

A motivação intrínseca está subdividida em três tipos: SABER (executa uma atividade por 

curiosidade e aprende ao mesmo tempo), REALIZAR (realiza a atividade pelo prazer que lhe 

proporciona) e EXPERIÊNCIA (sentir a experiência do estímulo que a tarefa proporciona) 

(BRIÈRE et al., 1995, apud BALBINOTTI & CAPOZZOLI, 2008).  

 

Na motivação extrínseca os comportamentos do ser humano são menos autônomos e 

externamente regulados. A tarefa é executada por outro objetivo que não o inerente à própria 

pessoa. Esses comportamentos são realizados para satisfazer uma demanda de origem externa, 

entretanto a forma como uma pessoa recebe uma motivação extrínseca pode gerar um 

resultado positivo ou negativo. Sendo que, quando uma pessoa percebe o valor e o benefício 

que a atividade resultará para ele, implicará positivamente, mas quando simplesmente o faz 

para realização da pessoa externa, ou seja, o outro, poderá implicar negativamente (RYAN & 

DECI, 2000b). 
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A motivação extrínseca apresenta três categorias: REGULAÇÃO EXTERNA (o 

comportamento apresentado é oriundo de premiação material ou medo de represálias 

negativas), INTERIORIZADA (parte de um estímulo externo e em seguida é internalizada 

obtendo reforço de pressões internas) e IDENTIFICADA (a pessoa executa a tarefa não 

porque deseja realizar, mas porque alguém diz que é importante ou necessária a realização da 

mesma) (RYAN & DECI, 2000a). 

 

A amotivação pode ser percebida em pessoas que não estão preparadas a encontrar uma boa 

justificativa para executar alguma atividade física (RYAN & DECI, 2000a). Essas pessoas 

relatam que não serão beneficiadas por essa atividade ou ainda que não terão êxito na 

execução da mesma (BRIÈRE et al., 1995 apud BALBINOTTI & CAPOZZOLI, 2008). 

 

1.3  RITMOS BIOLÓGICOS, CRONOTIPO E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Os seres humanos em seu processo evolutivo adaptaram-se de acordo com fatores e ciclos do 

meio ambiente externo que acarretaram alterações e padrões comportamentais, fisiológicos e 

anatômicos. Ao longo desse processo, aspectos como gravidade, temperatura e o ciclo 

claro/escuro, foram muito relevantes para o processo de adaptação. Nesse sentido, o 

organismo humano pode ser alterado por influência de mudanças cíclicas que se repetem com 

determinada regularidade em um dado espaço de tempo, que se designam ritmos biológicos. 

Os ritmos biológicos podem ser nomeados de circadiano 24 + ou – 4 horas; ultradiano, abaixo 

de 24 horas e infradiano, acima de 28 horas. Pesquisas sugerem existência de relação entre 

ritmo circadiano e temperatura corporal, onde autores sugerem existir fortes evidências da 

relação entre pico de temperatura corporal ao longo do dia e melhor capacidade de 

desempenho (REILLY et al., 2000, apud MINATI, 2006).  

 

O ritmo biológico consiste em oscilações regulares dos sistemas fisiológicos determinados 

geneticamente e, em geral, conta com uma frequência de aproximadamente 24 horas, podendo 

ser sincronizado com as mudanças cíclicas natural do meio ambiente, tais como, a iluminação, 

a temperatura e a disponibilidade de alimento (ALAM, 2012; IZU et al; MOORE-EDE, 1985; 

RAMKISOENSING, 2015; SANTOS, 2009).  O ritmo biológico é regulado primariamente 

pelo ciclo claro/escuro baseado na luz natural do sol, causando em humanos estados de vigília 

durante o dia e sono durante a noite (ARENDT, 2010; BRACCI, 2016). Adicionalmente, 
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existem outros fatores intervenientes no ritmo biológico, a saber: a idade, o sexo, as tradições 

culturais e os fatores ecológicos (BORISENKOY, 2010). Para além destes fatores, o ritmo 

biológico é controlado por um conjunto de osciladores circadianos denominados “relógios 

biológicos”, sendo o núcleo supraquiasmático do hipotálamo o maior e principal oscilador 

circadiano controlado pela luz nos mamíferos. O relógio biológico conta com um componente 

individual que é o comportamento tempo-dependente e isto determinará a preferência diurna, 

indiferente ou noturna do ser humano e a tal característica damos o nome de cronotipo 

(ALAM, 2012; SANTOS, 2009). 

 

Está a cargo da cronobiologia a divisão da população por cronotipos, onde se definiu três 

categorias: matutinos moderados e extremos, vespertinos moderados e extremos, e 

indiferentes. Esta categorização objetiva avaliar parâmetros individuais no que pode diferir da 

preferência dos horários de vigília e de sono (REILLY et al., 1997, apud MINATI, 2006). 

Resumidamente, as pessoas com cronotipo matutino despertam mais cedo e se apresentam em 

ótimas condições para realização de atividades do cotidiano e com nível de alerta muito bom. 

Seres humanos com cronotipo matutino normalmente preferem dormir cedo e apresentam um 

adiantamento dos seus ritmos endógenos quando comparados ao restante da população. Os 

seres humanos vespertinos têm as características de dormir e acordar mais tarde, que é 

intensificada nas férias e nos finais de semana, têm seus picos de desempenho nas atividades e 

a sensação subjetiva de alerta mais acentuados no período vespertino e noturno e seus ritmos 

endógenos normalmente são atrasados. Existem também aquelas pessoas que não apresentam 

tendência definida e por esta razão são denominados de indiferentes ou intermediários, classe 

na qual se encaixa a maior parte da população (ALAM, 2012; DOI, 2014; SANTOS, 2009). 

 

Verificamos na literatura a existência de diversos estudos sobre motivação e a prática de 

atividades físicas e estudos buscando traçar perfil cronotípico relacionando-o com o aumento 

de desempenho em determinado período do dia. Todavia não encontramos na literatura um 

estudo específico que buscasse investigar se existe algum tipo de influência do cronotipo no 

nível e perfil motivacional para a prática de atividade física, bem como algum que verificasse 

a existência de diferenças significativas entre os grupos cronotípicos em relação aos fatores de 

motivação a prática de atividade física. 

 



11 

 

 

Assim, estudos voltados para conhecer a motivação/motivações o que levam as pessoas a 

praticarem diferentes tipos de atividade física, ou seja, de diferentes modalidades (caminhada, 

corrida a pé, musculação, natação, ciclismo e etc.) são importantes para o enriquecimento no 

meio acadêmico cientifico, para os profissionais da área da saúde e gerar algum tipo de 

benefício às populações estudadas. Além disso, uma hipótese desse estudo foi de que a 

avaliação do impacto da classificação do cronotipo, ou seja, matutino e vespertino nestas 

escolhas e nível de motivação e adesão pudessem ser relevantes para a busca de alternativas 

que aperfeiçoem e melhorem os níveis de motivação e adesão em programas de atividade 

física. Adicionalmente, é preciso destacar que o estado de humor é composto de diversos 

componentes, incluindo o vigor, a disposição e a motivação para desempenhar as tarefas do 

dia-a-dia, incluindo a prática de atividade física e exercício físico. Além disso, o estado de 

humor pode variar no decorrer do dia. Dessa forma, a facilidade com a qual uma pessoa tem 

para realizar as tarefas em determinado período do dia é importante e pode ser impactada pelo 

perfil do cronotipo. 

 

Algumas perguntas interessantes a serem respondias seriam, por exemplo, será que uma 

pessoa que tem mais motivação para a prática de atividade física pelo período matutino, mas 

que só tem disponibilidade para realizar a atividade física no período da tarde ou noite tem 

prejuízo com relação ao seu nível de adesão e motivação para a prática de atividade física? 

Como esse cenário está em diferentes modalidades de atividade física praticadas em ambiente 

aberto e fechado? Existe influência do cronotipo no nível de motivação para a prática da 

atividade física? 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Investigar o perfil motivacional e o cronotipo de praticantes de atividade física.  

 

2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

a. Investigar a influência e/ou impacto do cronotipo no nível e perfil motivacional para a 

prática de diferentes modalidades de atividade física; 

b. Verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos cronotípicos em 

relação aos fatores de motivação para a prática de atividade física. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 CASUÍSTICA 

 

Trata-se de estudo quantitativo, transversal, com amostra escolhida por conveniência de forma 

acidental e não probabilística. Os dados foram coletados através da aplicação de três 

questionários anexo 1 (Escala de Motivação à Prática de Atividades Físicas – MPAM-R), 

anexo 2 (questionário matutinidade-vespertinidade – MEQ-SA) e anexo 3 (questionário de 

cadastro), em um total de 51 pessoas participantes do estudo.  

 

3.2 CRITÉRIO DE INCLUSÃO 

 

Os participantes deveriam ser maiores de 18 anos, de ambos os sexos, praticantes de 

diferentes modalidades de atividade física em ambiente aberto ou fechado e não ser atleta 

remunerado. Além disso, deveriam, para participar do estudo de forma voluntária, assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), após receber esclarecimento sobre 

objetivo e metodologia do estudo. Todos os procedimentos foram submetidos e aprovados 

pelo CEP da UFES (CAAE: 67589917.8.0000.5542). 

 

3.3 DESENHO EXPERIMENTAL  

 

Os dados foram coletados nos meses de maio e junho de 2017 em duas academias de 

musculação privadas e na pista de atividade física pública, localizados no bairro Porto Canoa, 

Serra-ES. Na pista de atividade física os participantes foram abordados na parte inicial da 

pista (onde normalmente iniciam e finalizam a atividade física). Foi preparado uma estrutura 

(tenda, mesas, cadeiras, pranchetas, água gelada) a fim de os participantes terem o mínimo de 

conforto possível para responderem os questionários. Nas academias de musculação a 

abordagem ocorreu utilizando a própria estrutura dos locais que já dispunham de assentos e 

mesas para os participantes poderem responder os questionários, contudo foi disponibilizado 

pranchetas. Tanto na pista quanto nas academias os participantes foram convidados e 

responderam os questionários antes ou após a realização da atividade física, conforme o 

desejo do participante. As abordagens ocorreram de forma aleatória ao longo de todos os dias 

da semana entre os horários de 05 até às 23 horas. 
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3.4 QUESTIONÁRIOS 

 

Escala de Motivação à Prática de Atividades Físicas – MPAM-R 

A escala MPAM-R é composta por cinco motivos (fatores) descritos a seguir: 1) Diversão, 

onde quer ser fisicamente ativo porque considera a atividade divertida, o torna feliz, é 

interessante, estimulantes e agradável; 2) Competência, que visa praticar atividade física para 

ser melhor naquela atividade, encontrar desafios e adquirir novas habilidades; 3) Aparência 

busca-se a atividade para se tornar mais atraente, ter músculos definidos e alcançar ou manter 

um peso desejado; 4) Saúde refere-se a ser fisicamente ativo para ter saúde, força e energia; e 

5) Social, onde se busca praticar atividade física para estar com os amigos e conhecer novas 

pessoas. Os cinco motivos (fatores) descritos acima representam juntos um total de 30 itens 

que são respondidos dentro de uma escala de sete pontos que varia de 1 = Nada verdadeiro 

para mim a 7 = Totalmente verdadeiro para mim, e mediana teórica com valor 4 

(GONÇALVES, 2008).  

 

Matutinidade-vespertinidade – MEQ-SA 

O questionário MEQ-SA é composto por 19 questões, as respostas correspondem a pontos, 

que são somados resultando em um valor numérico, esse último é confrontado com a escala 

de classificação do cronotipo obtendo-se o resultado da classificação, onde: (16 a 30 pontos) 

definitivamente vespertino, (31 a 41 pontos) vespertino moderado, (42 a 58 pontos) 

intermediário, (59 a 69 pontos) matutino moderado e (70 a 86 pontos) definitivamente 

matutino.  

 

Cadastro 

O questionário de cadastro continha questões que perguntavam sobre: Idade, massa corporal, 

altura, sexo, IMC, nível de escolaridade e perguntas sobre o histórico e rotina atual de prática 

de atividade física dos participantes. 

 

3.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi iniciada pela caracterização dos dados avaliados através da mediana, 

média, desvio padrão, mínimo e máximo, frequência absoluta e relativa. O teste de Shapiro-

Wilk foi aplicado para verificação da normalidade dos dados. Utilizada a técnica de análise de 
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variância (ANOVA) de uma via e o de comparações múltiplas de Bonferroni para verificar 

qual par (ou pares) se diferenciaram entre os grupos. Adotado nível de significância de 5% 

para todas as análises testadas e intervalo de confiança de 95%. O software IBM SPSS 

(STATISTICS VERSION 21) foi utilizado para processamentos, análises dos dados e 

obtenção dos resultados estatísticos. Os dados foram tabulados no software Excel 2013, com 

descrição realizada no software Word 2013. 
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4 RESULTADOS 

 

Na tabela 1 observa-se que dos 51 participantes a média de idade foi de 40,23±15,23 anos, da 

massa corporal de 69,68±10,91 kg, da estatura foi de 1,67±0,08m e do IMC foi de 24,70±2,62 

kg/m².  

 

Tabela 1. Características da amostra. 

 Mediana [q1-q3] Média ±DP Mínimo - Máximo 

Idade (anos) 37 [29-54] 40,23±15,23 18 - 70 

Massa (kg) 70 [61-77,5] 69,68±10,91 49 - 96 

Estatura (m) 1,67 [1,61-1,74] 1,67±0,08 1,48 - 1,85 

IMC (kg/m²) 24,34 [22,76-26,2] 24,70±2,62 19,43 - 31,22 

 

Em relação ao estado civil dos participantes obtivemos: 39,2% (n=20) dos participantes 

eram solteiros, 45,1% (n=23) casados, 11,8% (n=6) divorciados, 2,0% (n=1) união estável e 

2,0% (n=1) não respondeu.  

 

Quanto ao nível de escolaridade: 9,8% (n=5) possuíam ensino fundamental incompleto, 

9,8% (n=5) ensino fundamental completo, 3,9% (n=2) ensino médio incompleto, 33,3% 

(n=17) ensino médio completo, 17,6% (n=9) ensino superior incompleto, 5,9% (n=3) ensino 

superior completo, 15,7% (n=8) especialização e 3,9% (n=2) mestrado.  

 

Quanto ao sexo obtivemos o seguinte resultado: 56,9% (n=29) dos participantes relataram 

ser do sexo masculino e 43,1% (n=22) do feminino.  

 

Na tabela 2 observa-se que dos 51 participantes, quando perguntados sobre o período do 

dia que praticavam atividade física, obteve-se: 54,9% (n=28) praticavam no período da 

manhã, 15,7% (n=8) no período da tarde, 17,6% (n=9) no período da noite, 7,8% (n=4) no 

período da manhã e da noite, 2,0% (n=1) no período da manhã e da tarde e 2,0% (n=1) no 

período da tarde e da noite.  
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Na tabela 2 observa-se que dos 51 participantes, quando questionados sobre o período do 

dia de desejo (escolha) para a prática de atividade física, obteve-se: 72,5% (n=37) dos 

participantes informaram que desejariam realizar atividade física no período da manhã, 17,6% 

(n=9) no período da tarde e 9,8% (n=3) no período da noite. 

 

Tabela 2. Período da prática e opção do período da prática da atividade física. 

 Período da prática Opção de período 

 Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Manhã 28 54,9% 37 72,5% 

Tarde 8 15,7% 9 17,6% 

Noite 9 17,6% 5 9,8% 

Manhã/Noite 4 7,8%   

Manhã/Tarde 1 2,0%   

Tarde/Noite 1 2,0%   

Total 51 100% 51 100% 

 

Na tabela 3 observa-se que dos 51 participantes a média do tempo de prática de atividade 

física foi de 113,26 ±105,59 meses; da quantidade de dias que se pratica atividade física na 

semana foi de 4,62 ±1,37 dias; e do tempo de prática de atividade física por dia foi de 

90,19±47,01 minutos. 

 

Tabela 3. TDP*, QDP**, TDPD*** e Quantidade de modalidades. 

 Mediana [q1-q3] Média ±DP Mínimo - Máximo 

TDP (meses) 96 [24-180] 113,26 ±105,59 1 - 480 

QDP (dias) 5 [3-6] 4,62 ±1,37 1 - 7 

TDPD (minutos) 60 [60-120] 90,19 ±47,01 30 – 300 

Quantidade de 

modalidades 

2 [1-3] 1,94 ±0,94 1 – 4 

*Tempo que pratica atividade física; **Quantidade de dias que pratica atividade física na semana; ***Tempo de 

prática de atividade física por dia. 
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Na tabela 4 observa-se que dos 51 participantes a média de pontuação na MPAM-R para o 

fator diversão foi de 5,83 ±0,75; competência: de 5,47 ±1,07; aparência: de 4,90 ±1,11; 

saúde: de 6,50 ±0,51; social: de 3,99 ±1,20. Já para o cronotipo a pontuação média de 

61,31±10,76. 

 

Tabela 4. Escala de Motivação à Prática de Atividades Físicas – MPAM-R e Cronotipo. 

 Mediana [q1-q3] Média ±DP Mínimo - Máximo 

Diversão 5,90 [5,40-6,40] 5,83 ±0,75 3,60 – 7,00 

Competência 5,70 [4,70-6,30] 5,47 ±1,07 2,60 – 7,00 

Aparência 5,00 [4,30-5,70] 4,90 ±1,11 2,20 – 7,00 

Saúde 6,60 [6,20-7,00] 6,50 ±0,51 4,80 – 7,00 

Social 4,20 [3,00-4,80] 3,99 ±1,20 1,40 – 7,00 

Cronotipo 

(pontuação) 

63,00 [57,00-68,00] 61,31 ±10,76 28,00 – 78,00 

*Para esses dados (nesta fase da pesquisa) não foi aplicado testes estatísticos de forma a verificar possíveis 

diferenças. 

 

Na tabela 5 observa-se que dos 51 participantes a frequência relativa e absoluta para 

classificação do cronotipo é definitivamente vespertino - 2,0% (n=1); vespertino moderado - 

5,9% (n=3); intermediário - 19,6% (n=10); matutino moderado - 52,9% (n=27) e 

definitivamente matutino - 19,6% (n=10). 

 

Tabela 5. Perfil do cronotipo. 

 Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 

Definitivamente vespertino 1 2,0% 

Vespertino moderado 3 5,9% 

Intermediário 10 19,6% 

Matutino moderado 27 52,9% 

Definitivamente matutino 10 19,6% 

Total 51 100% 
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Na tabela 6, é possível observar que houve diferença estatisticamente significativa na 

comparação dos grupos com relação aos aspectos motivacionais. Foi observado que o grupo 

intermediário apresentou o fator diversão 21,96% maior quando comparado ao vespertino 

moderado e o vespertino moderado apresentou o fator aparência 31,43% maior quando 

comparado ao definitivamente matutino. Quanto ao Estado Geral de Motivação (EGM) o 

grupo intermediário destacou-se no valor médio (27,59 ±3,34) quando comparado aos grupos 

definitivamente matutino, vespertino moderado e matutino moderado, ou seja, 6,23%, 5,36% 

e 3,51%, respectivamente. 

 

Tabela 6. Estado Geral de Motivação por classificação do cronotipo. 

 Diversão Compet. Aparência Saúde Social  EGM 

DV (n= 1) - - - - - - 

VM (n= 3) 4,76±0,61 5,60±0,78 6,33±0,90** 6,13±0,70 3,26±1,02 26,11±1,72 

I (n= 10) 6,10±0,59* 5,89±0,67 4,99±1,24 6,38±0,68 4,16±1,19 27,59±3,34 

MM (n= 27) 5,84±0,79 5,43±1,13 4,87±0,99 6,60±0,46 3,87±1,34 26,62±3,32 

DM (n= 10) 5,79±0,60 4,97±1,16 4,34±1,00 6,48±0,42 4,28±0,86 25,87±3,02 

Dados apresentados em média ±DP. Não foi possível calcular a média para o grupo DV. 

*Diferença significativa (p = 0,04) na comparação entre I x VM; **Diferença significativa (p = 0,03) na 

comparação entre VM x DM.  

Definitivamente vespertino: DV; Vespertino moderado: VM; Intermediário: I; Matutino moderado: MM; 

Definitivamente matutino: DM e Estado Geral de Motivação: EGM. 

Competência: Compet. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nosso objetivo principal foi investigar o perfil motivacional e do cronotipo de praticantes de 

atividade física e a influência do perfil do cronotipo (matutino, vespertino e indiferente) no 

nível e perfil motivacional para a realização de atividade física. Sendo assim, os principais 

resultados foram: 

-27,45% dos participantes informaram que praticam atividade física em um determinado 

período do dia, mas desejariam praticar atividade física em outro período. Nesse sentido, é 

possível levantar a hipótese que devido particularidades pessoais (rotina de trabalho, estudo 

e/ou familiar e compromissos sociais de diversas naturezas) podem gerar esse impedimento. 

Essa situação, hipoteticamente, poderia trazer algum tipo de prejuízo no nível motivacional 

para a prática de atividade física, embora necessite de uma investigação mais profunda, talvez 

com auxílio de outras ferramentas de pesquisa e medição; 

- O fator saúde destacou-se com relação à questão da motivação para a prática de atividade 

física entre os participantes; 

- Para 52,9% dos participantes o perfil matutino moderado prevaleceu; 

- Foi criado um escore EGM para a prática de atividade física para o qual se procedeu com 

uma análise comparando os diferentes perfis do cronotipo. Para isto, foi feita a somatória das 

médias dos cinco fatores de motivação para cada grupo de cronotipo. O grupo intermediário 

apresentou média para o EGM 6,23%, 5,36% e 3,51%, tendencialmente maior, quando 

comparado com os grupos definitivamente matutino, vespertino moderado e matutino 

moderado, respectivamente. 

- Destaca-se que o grupo intermediário apresentou-se mais motivado a praticar atividade 

física pelo fator diversão do que o vespertino moderado e o vespertino moderado mais 

motivado pelo fator aparência do que o definitivamente matutino. 

 

Gonçalves (2010) utilizou a ferramenta MPAM-R em seu estudo, realizado na cidade de 

Natal/RN com 309 participantes e idades entre 16 e 74 anos, onde, no geral, esses últimos 

demonstraram praticar atividade física mais por questões de saúde (6,32 ±0,70). O fator 

(saúde) também prevaleceu como motivação para os participantes do presente estudo com 

valor médio (6,50 ±0,51). Conforme já mencionado, à prática de atividade física de forma 

sistemática é benéfica, para a saúde, logo reforçamos aqui, em sintonia com Gonçalves, 
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(2010), a importância de estudar em profundidade os motivos e variáveis envolvidas de forma 

direta e indireta à prática de atividade física, a fim de compreendermos melhor e buscar meios 

que possam colaborar para um aumento do número de pessoas engajadas e motivadas a iniciar 

e perseverar na prática de atividade física para melhorar a aptidão física e saúde. 

 

Siviero et al. (2015) estudando praticantes de atividade física em academia, observaram que o 

cronotipo vespertino apresentou uma associação significativa para o horário de treinamento 

no período correspondente (noite). Entretanto, os participantes matutinos não apresentaram 

essa associação significativa para o período (manhã), ou seja, não apresentaram um padrão 

regular de horário para o treino. Embora Siviero et al. (2015) tenha trabalhado com variáveis e 

objetivos distintos ao nosso, compartilha de hipótese similar quando afirma que: “O 

aprimoramento entre os horários para a realização de exercícios físicos juntamente com o 

cronotipo pode ser fundamental para o aumento da motivação diária e melhora das respostas 

fisiológica do corpo”. 

 

Já foi demonstrado a existência de variação do estado de humor das pessoas ao longo dos 

períodos do dia, visto que funções fisiológicas, questões hormonais, estado de calma e 

estresse, fatores endógenos e exógenos, questões do sono, influenciam o estado de humor que 

é composto de vários componentes dentre eles a motivação. Estudos evidenciam que 

indivíduos que realizam atividades em regime conflitante com seus ritmos biológicos terão 

prejuízo em relação à saúde, qualidade de vida e desempenho (DE MARTINO, 2001). Dessa 

forma esse prejuízo à saúde poderia alterar a biologia do organismo. Nesse sentido, Alam 

(2012) demonstrou que diferenças individuais entre os tipos cronotipos estariam associadas a 

aspectos comportamentais que impactam alterações de ritmos circadianos podendo afetar a 

saúde e os riscos de doenças. Destaca-se que 27,45% participantes do nosso estudo 

informaram praticar atividade física em um determinado período do dia, mas desejariam 

praticar atividade física em outro período. Isto pode ser um indicado de prejuízo para a saúde, 

estado de humor e motivação em médio e longo prazo.  

 

Em contrapartida, em nosso estudo, o grupo intermediário apresentou o fator motivacional 

diversão, significativamente maior quando comparado ao vespertino moderado e de forma 

prevalente o grupo intermediário apresentou suposta tendência de maior média nos fatores 
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competência e estado geral de motivação, quando comparado aos demais grupos. É possível 

supor que o grupo intermediário estaria menos exposto aos prejuízos das “atividades em 

regime conflitante com seus ritmos biológicos”, pois são mais flexíveis em realizar atividades 

em qualquer período do dia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em linhas gerais, e de forma preliminar, é possível concluir que o perfil do cronotipo pode 

impactar o nível de motivação para a prática de atividade física. No entanto, mesmo com os 

níveis de significância descritos acima é cedo para afirmar de forma conclusiva que sujeitos 

matutinos e/ou vespertinos possuem níveis distintos de motivação para a prática de atividade 

física. A próxima etapa deste trabalho será buscar a elevação do (n) amostral para os 

diferentes grupos de cronotipo e passar os dados por uma nova análise estatística na tentativa 

de traçar um panorama mais claro sobre os aspectos estudados. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 (questionário de motivação) 

INSTRUÇÕES: Segue abaixo uma lista de razões para as pessoas se engajarem em atividades físicas. Tendo 

em vista sua(s) atividades(s) física(s) atualmente, responda o quanto você concorda com cada afirmação, 

utilizando a escala abaixo: 

1 

Discordo 

totalmente 

2 

Discordo 

3 

Discordo em 

parte 

4 

Nem 

discordo 

nem 

concordo 

5 

Concordo 

em parte 

6 

Concordo 

7 

Concordo 

totalmente 

 

PRATICO ATIVIDADE FÍSICA... 

1. ____ Porque quero ser fisicamente saudável. 

2. ____ Porque é divertido. 

3. ____ Porque gosto de engajar-me em atividades que me desafiam fisicamente. 

4. ____ Para adquirir novas habilidades físicas. 

5. ____ Porque quero perder ou manter o peso e me sentir melhor. 

6. ____ Para estar com meus amigos. 

7. ____ Porque gosto de praticar essa atividade. 

8. ____ Para melhorar as habilidades físicas que já possuo. 

9. ____ Porque gosto do desafio. 

10. ____ Para definir meus músculos e ter uma boa aparência. 

11. ____ Porque essa atividade me faz feliz. 

12. ____ Para manter meu nível de habilidade atual nessa atividade. 

13. ____ Para ter mais energia. 

14. ____ Porque gosto de atividades que são fisicamente desafiadoras. 

15. ____ Para estar com outras pessoas interessadas nessa atividade. 

16. ____ Porque quero melhorar minha condição cardiovascular. 

17. ____ Para melhorar minha aparência. 

18. ____ Porque acho interessante. 

19. ____ Porque quero manter minha resistência física e viver com saúde. 

20. ____ Porque quero ser atraente para os outros. 

21. ____ Porque quero conhecer novas pessoas. 

22. ____ Porque me sinto bem realizando esta atividade. 

23. ____ Para manter minha saúde e bem-estar. 

24. ____ Para melhorar minha forma física. 

25. ____ Para ser cada vez melhor nesta atividade. 

26. ____ Porque acho essa atividade estimulante. 

27. ____ Porque se não fizer, não me sentirei atraente. 

28. ____ Porque meus amigos pedem que eu a pratique. 

29. ____ Porque gosto do estímulo que essa atividade produz. 

30. ____ Porque gosto do tempo que passo realizando esta atividade com os outros.   
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ANEXO 2 

QUESTIONARIO DE MATUTINIDADE-VESPERTINIDADE 

Versão de Auto Avaliação (MEQ-SA) 

 
Nome: _____________________________ Data: ________________________ 

 

Para cada questão, por favor selecione a resposta que melhor descreve você 

checando o ícone correspondente. Faça seus julgamentos baseado em como 

você tem se sentindo nas semanas recentes. 

 

1. Aproximadamente que horário você acordaria se estivesse inteiramente livre 

para planejar seu dia? 

[5] 05:00–06:30 h 

[4] 06:30–07:45 h 

[3] 07:45–09:45 h 

[2] 09:45–11:00 h 

[1] 11:00–12:00 h 

 

2. Aproximadamente em que horário você iria deitar caso estivesse 

inteiramente livre para planejar sua noite? 

[5] 20:00–21:00 h 

[4] 21:00–22:15 h 

[3] 22:15–00:30 h 

[2] 00:30–01:45 h 

[1] 01:45–03:00 h 

 

3. Caso você usualmente tenha que acordar em um horário especifico pela 

manhã, quanto você depende de um alarme? 

[4] Nem um pouco 

[3] Razoavelmente 

[2] Moderadamente 

[1] Bastante 

4. Quão fácil você acha que é para acordar pela manhã (quando você não é 

despertado inesperadamente)? 

[1] Muito difícil 

[2] Razoavelmente difícil 

[3] Razoavelmente fácil 

[4] Muito fácil 

 

5. Quão alerto você se sente durante a primeira meia hora depois que você 

acorda pela manhã? 

[1] Nem um pouco alerto 

[2] Razoavelmente alerto 

[3] Moderadamente alerto 

[4] Muito alerto 

 

6. Quanta fome você sente durante a primeira meia hora depois que você 

acorda? 

[1] Nem um pouco faminto 

[2] Razoavelmente faminto 

[3] Moderadamente faminto 

[4] Muito faminto 

 

7. Durante a primeira meia hora depois que você acorda pela manhã, como 

você se sente? 

[1] Muito cansado 
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[2] Razoavelmente cansado 

[3] Moderadamente desperto 

[4] Muito desperto 

 

8. Caso você não tenha compromissos no dia seguinte, em que horário você iria 

deitar comparado com seu horário de dormir usual? 

[4] Raramente ou nunca mais tarde 

[3] Menos que uma 1 hora mais tarde 

[2] 1-2 horas mais tarde 

[1] Mais de 2 horas mais tarde 

 

9. Você decidiu fazer atividade física. Um amigo sugere que faça isso por 

uma hora duas vezes por semana, e o melhor horário para ele é entre 7-8hs. 

Tendo em mente nada a não ser seu próprio “relógio” interno, como você 

acha que seria seu desempenho? 

[4] Estaria em boa forma 

[3] Estaria razoavelmente em forma 

[2] Acharia difícil 

[1] Acharia muito difícil 

 

10. Em aproximadamente que horário da noite você se sente cansado, e, como 

resultado, necessitando de sono? 

[5] 20:00–21:00 h 

[4] 21:00–22:15 h 

[3] 22:15–00:45 h 

[2] 00:45–02:00 h 

[1] 02:00–03:00 h 

 

11. Você quer estar no seu melhor desempenho para um teste que você sabe 

quer será mentalmente exaustivo e durará duas horas. Você está inteiramente 

livre para planejar seu dia. Considerando apenas seu “relógio” interno, qual 

desses quatro horários de teste você escolheria? 

[6] 08–10 h 

[4] 11–13 h 

[2] 15–17 h 

[0] 19–21 h 

 

12. Caso você tivesse que se deitar as 23:00hs, quão cansado você estaria? 

[0] Nem um pouco cansado 

[2] Um pouco cansado 

[3] Moderadamente cansado 

[5] Muito cansado 

 

13. Por alguma razão, você se deitou na cama várias horas depois que o usual, 

mas não há necessidade para acordar em um horário especifico na manhã 

seguinte. Qual dos seguintes você mais provavelmente faria? 

[4] Acordarei no horário usual, mas não voltaria a dormir 

[3] Acordarei no horário usual e depois iria cochilar 

[2] Acordarei no horário usual, mas iria voltar a dormir 

[1] Não acordaria até mais tarde que o usual 

 

14. Em uma noite, você tem de ficar acordado entre as 04:00-06:00hs, para 

realizar um plantão noturno. Você não tem compromissos com horários 

no dia seguinte. Qual das alternativas melhor se adequaria para você? 

[1] Não iria para cama até o plantão ter terminado 

[2] Teria um cochilo antes e dormiria depois 

[3] Teria um bom sono antes e um cochilo depois 

[4] Dormiria somente antes do plantão 
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15. Você tem duas horas de atividade física pesada. Você está inteiramente 

livre para planejar seu dia. Considerando apenas seu “relógio” interno, qual 

dos seguintes horários você iria escolher? 

[4] 08–10 h 

[3] 11–13 h 

[2] 15–17 h 

[1] 19–21 h 

 

16. Você decidiu fazer atividade física. Uma amiga sugere que faça isso por 

uma hora duas vezes por semana, e o melhor horário para ela é entre 22:00- 

23:00hs. Tendo em mente apenas seu próprio “relógio” interno, como você 

acha que seria seu desempenho? 

[1] Estaria em boa forma 

[2] Estaria razoavelmente em forma 

[3] Acharia difícil 

[4] Acharia muito difícil 

 

17. Suponha que você pode escolher seus próprios horário de trabalho. Assuma 

que você trabalha um dia de cinco horas (incluindo intervalos), seu trabalho 

é interessante e você é pago baseado no seu desempenho. Em aproximadamente 

que horário você escolheria começar? 

[5] 5 horas começando entre 05–08 h 

[4] 5 horas começando entre 08–09 h 

[3] 5 horas começando entre 09–14 h 

[2] 5 horas começando entre 14–17 h 

[1] 5 horas começando entre 17–04 h 

 

18. Em aproximadamente que horário do dia você se sente no seu melhor? 

[5] 05–08 h 

[4] 08–10 h 

[3] 10–17 h 

[2] 17–22 h 

[1] 22–05 h 

 

19. Uma escuta sobre “tipos matutinos” e “tipos vespertinos”, qual desses 

tipos você se considera sendo? 

[6] Definitivamente um tipo matutino 

[4] Mais um tipo matutino que um tipo vespertino 

[2] Mais um tipo vespertino que um tipo matutino 

[1] Definitivamente um tipo vespertino 

 

_____ Pontuação total para todas as 19 questões 
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ANEXO 3 (questionário de cadastro) 

Gentileza responder as perguntas abaixo de forma completa e sincera, para finalizarmos. 

Obs. Sua identidade (Nome e sobrenome) será mantido sob absoluto sigilo. 

Nome completo: _________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/________        Idade: ______ anos 

Peso: _______ kg          Altura _______ m        Sexo: (    )Masculino           (    )Feminino 

Cidade: ______________________     Estado UF: __________  

Profissão:____________________________________ 

Estado Civil:  Solteiro; ; ; ;                                                   

 

Escolaridade:  

  

 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Nunca estudei 

 

Pós-graduação: ; ; . 

                   

Sobre a prática de atividade física       
          

Você pratica atividade física?  sim  não. 

 

Tempo de prática (anos e meses):______________________. 

 

Quantos dias por semana pratica atividade física/treina?  

 

    

Quantos minutos/horas por dia pratica atividade física/treina?  

 

 

Em qual período do dia pratica atividade física/treina?  

 Qual horário (de - até)?___________________________________. 

 

Caso pudesse escolher, em qual período do dia praticaria atividade física/treinaria?  

 Qual horário (de - até)?___________________________________. 

 

Qual (is) modalidade (s) de atividade física pratica (escolha mais de uma se for o caso)? 

 

 

Outras_____________________________________________________________________. 
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ANEXO 4 (parecer do CEP) 
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