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RESUMO 

 

Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) os Cadetes desempenham diversas atividades físicas de alta 

intensidade, trazendo a necessidade de ter um bom equilíbrio entre alimentação e preparo físico. Sendo assim, o 

objetivo geral desse trabalho foi conhecer a influência da alimentação no desempenho do Cadete na avaliação do 

TFM. Diante disso, foi realizada uma pesquisa descritiva, onde foi feito um levantamento sobre o nível de 

alimentação de um grupo e seus resultados nas provas físicas, para que assim, fosse analisada a influência da 

alimentação nos seus desempenhos. Foi aplicado um questionário sobre o hábito alimentar e após a prova de 

corrida de 5000m foram anotados todos os resultados de cada participante para posterior análise. Os 

participantes da pesquisa foram 56 Cadetes que cursaram o 3º ano do curso de Intendência da AMAN no ano de 

2018, todos foram voluntários para participarem da pesquisa e estavam de acordo o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Após isso, foram calculados os percentuais com base nas respostas dos Cadetes e os 

mesmos foram analisados de acordo com o nível de alimentação. No resultado constatou-se que 64% dos 

entrevistados possuem um bom nível de alimentação; 20% um excelente nível de alimentação e 16% um nível 

regular de alimentação. Ao analisar somente os Cadetes com nível de alimentação excelente, ao serem 

questionados sobre seu desempenho na corrida de 5000 m, observou-se que 36% dos Cadetes obtiveram média 

maior ou igual a 8, 64% dos Cadetes apresentaram média menor a 8 e maior ou igual a 5 e nenhum Cadete 

obteve grau menor a 5. No que diz respeito aos Cadetes com nível de alimentação bom, 25% dos Cadetes 

tiveram média igual ou acima de 8, 56% dos Cadetes apresentam média igual ou superior a 5 e menor que 8 e 

19% dos Cadetes obtiveram grau abaixo de 5. Já em relação aos Cadetes com nível de alimentação Regular, 

nenhum Cadete obteve média igual ou acima de 8, 56% dos Cadetes encontraram-se com média igual ou 

superior a 5 e menor do que 8 e 44% dos Cadetes obtiveram grau abaixo de 5. Assim, foi possível observar que 

os Cadetes que possuíam um melhor nível de alimentação, obtiveram resultados mais satisfatórios na sua prova 

de corrida de 5000m, portanto, pode-se concluir que o hábito alimentar do Cadete pode influenciar nos seus 

resultados, sendo necessário que os mesmos recebam orientação nutricional, a fim de conseguirem melhores 

resultados nas avaliações.  

Palavras-chave: Nutrição. Desempenho. Influência. TFM. Cadete da AMAN. 

 

 

ABSTRACT 

 

At the Military Academy of the Black Agulhas (AMAN) the Cadets perform several high intensity physical 

activities, bringing the need to have a good balance between diet and physical training. Thus, the general 

objective of this work was to know the influence of feeding on the Cadet performance in the evaluation of the 

TFM. Therefore, a descriptive research was carried out, in which a survey was made on the level of feeding of a 

group and its results on the physical tests, in order to analyze the influence of feeding on their performance. A 

food habit questionnaire was applied and after the 5000m race, all the results of each participant were recorded 

for later analysis. The participants of the research were 56 Cadets who attended the 3rd year of the AMAN 

Intendance course in 2018, all were volunteers to participate in the research and were in agreement with the 

Informed Consent Term (TCLE). After that, the percentages were calculated based on Cadet responses and they 

were analyzed according to the feeding level. In the result, it was found that 64% of the interviewees have a 
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good level of nutrition; 20% an excellent level of feeding and 16% a regular level of feeding. When analyzing 

only the Cadets with an excellent feeding level, when asked about their performance in the 5000 m race, it was 

observed that 36% of the Cadets obtained an average of 8 or 64%, of the Cadets had an average of less than 8 

and higher or equal to 5 and no Cadet obtained a grade lower than 5. With respect to Cadets with a good power 

level, 25% of Cadets had an average of 8,5% or more, 56% of Cadets had an average of 5 or more and less that 8 

and 19% of Cadets obtained a grade below 5. Regarding Cadets with a regular level of nutrition, no cadet 

obtained a mean equal to or above 8, 56% of Cadets were found to have an average of 5 or more and less 8 and 

44% of the Cadets obtained a grade below 5. Thus, it was possible to observe that the Cadets that had a better 

level of nutrition, obtained better results in their test of race of 5000m, therefore, one can conclude that the 

common habit can influence their results, and they must receive nutritional guidance in order to achieve better 

evaluation results.  

Keywords: Nutrition. Performance. Influence. TFM. Cadet of AMAN. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na constante busca por maior performance, longevidade e qualidade de vida, a 

sociedade atual tem evidenciado em grande proporção a correlação entre atividades físicas e 

nutrição. Com isso podemos verificar um grande aumento na demanda de material de estudo, 

pesquisas e trabalhos científicos com o intuito de expor as influências de uma alimentação 

balanceada na vida do ser humano.  

Na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) estes assuntos são tratados com 

grande interesse pelo Comando, visto que os Cadetes desempenham diversas atividades 

físicas de alta intensidade, trazendo a necessidade de ter um bom equilíbrio entre alimentação 

e preparo físico. Devido a isto se identifica a importância do cuidado com a alimentação dos 

Cadetes, que deve ser suficiente para que possam desempenhar todas as atividades necessárias 

durante a formação.  

De acordo com Silva (2009), o corpo em repouso já necessita de uma série de 

nutrientes para realizar seu funcionamento adequado, quando colocado em situação de 

exaustão novos fatores entram em pauta, visto que a falta de alguns alimentos pode causar 

indisposição e fadiga muscular, o que além de prejudicar os resultados acadêmicos traz 

atrasos a evolução do desempenho físico do Cadete. 

Assim, a respeito da combinação da nutrição com o desempenho físico é possível 

realizar alguns questionamentos: A alimentação adequada pode trazer maior rendimento na 

execução de atividades físicas? Um Cadete que apresenta dificuldade no Treinamento Físico 
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Militar (TFM), caso tivesse um acompanhamento ou uma orientação, apresentaria melhores 

resultados?  

Justifica-se o tema tendo em vista a importância do mesmo para que o Cadete tenha 

um bom desempenho no TFM, o que irá refletir em seu futuro, nas notas que irá obter nos 

testes de avaliação física. 

 

2. A INFLUÊNCIA DA ALIMENTAÇÃO NO DESEMPENHO DO CADETE NA 

AVALIAÇÃO DO TFM 

 

O estudo de campo realizado obteve 100% de participação, pois todos os Cadetes que 

cursavam o 3º ano do Curso de Intendência em 2018 responderam ao questionário. Com 

relação ao nível de alimentação dos Cadetes, constatou-se que 64% dos entrevistados 

possuem um bom nível de alimentação; 20% um excelente nível de alimentação e 16% um 

nível regular de alimentação. 

A seguir foi feito uma comparação de cada nível de alimentação em relação com a sua 

nota na prova de corrida de 5000 m. Ao analisar somente os Cadetes com nível de 

alimentação Excelente, ao serem questionados sobre seu desempenho na corrida de 5000 m, 

observou-se que 36% dos Cadetes obtiveram média maior ou igual a 8 (A), 64% dos Cadetes 

apresentaram média menor a 8 e maior ou igual a 5 (B) e nenhum Cadete obteve grau menor a 

5 (C). 

No que diz respeito aos Cadetes com nível de alimentação Bom, 25% dos Cadetes 

tiveram média igual ou acima de 8 (A), 56% dos Cadetes apresentam média igual ou superior 

a 5 e menor que 8 (B) e 19% dos Cadetes obtiveram grau abaixo de 5 (C). 

Com relação aos Cadetes com nível de alimentação Regular, nenhum Cadete obteve 

média igual ou acima de 8 (A), 56% dos Cadetes encontraram-se com média igual ou superior 

a 5 e menor do que 8 (B) e 44% dos Cadetes obtiveram grau abaixo de 5 (C). 

Assim sendo, foi possível observar que o hábito alimentar do Cadete pode ter 

influenciado nos resultados obtidos na corrida de 5000 m, sendo necessário que os mesmos 

recebam orientação nutricional, a fim de conseguirem melhores resultados nas avaliações.  

Estudo realizado por Pessi e Fayh (2011) comprova que a alimentação adequada é a 

chave para a melhora do desempenho esportivo. Por isso, um conhecimento nutricional 

satisfatório torna-se importante para as práticas alimentares saudáveis e, consequentemente, 

mais eficazes para o rendimento. 
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Faccin et al. (2017) corroboram com os estudo de Pessi e Fayh (2011) quando 

concluem que torna-se necessária orientação nutricional individualizada para corrigir as 

inadequações dietéticas, melhorando o desempenho físico e qualidade de vida.  

Portanto, conclui-se que a alimentação adequada traz maior rendimento na execução 

de atividades físicas, bem como a necessidade de um Cadete que apresenta dificuldades no 

TFM em ter um acompanhamento ou orientação nutricional, a fim de apresentar melhores 

resultados. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Após a realização das pesquisas bibliográfica e estudo de campo, pode-se destacar que 

a nutrição adequada é um fator que impacta grandemente o desempenho físico. Pessoas que 

apresentam uma alimentação inadequada ou insuficiente de alguns elementos essenciais para 

o nosso corpo, podem apresentar redução de força, velocidade, resistência, concentração e 

aumento da fadiga.  

Assim sendo, para que um Cadete tenha melhor desempenho em suas atividades 

físicas, necessário se faz um acompanhamento nutricional, a fim de estabelecer uma dieta 

diária para o mesmo, adequada às suas necessidades. 

Foi possível observar que os Cadetes que possuíam um melhor nível de alimentação, 

obtiveram resultados mais satisfatórios na sua prova de corrida de 5000m. Por fim, pode-se 

afirmar que a alimentação influencia diretamente nos resultados obtidos nos TFM pelos 

Cadetes, sendo necessário que os mesmos recebam orientação nutricional, a fim de 

conseguirem melhores resultados nas avaliações.  

Complementando essa ideia, fica o incentivo para que novas pesquisas sejam 

realizadas em que os voluntários fossem acompanhados por um profissional da área de 

nutrição ou da área de educação física, a fim de se verificar possíveis melhoras no 

desempenho do Cadete no TFM. 
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