
 

Anais do 12º Encontro Científico Cultural Interinstitucional - 2014                                            1 

ISSN 1980-7406 

ASPECTOS QUE ENVOLVEM A FLEXIBILIDADE E MATURAÇÃO SEXUAL EM 

MENINAS: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

 

SILVA, Tatiane
1
 

OLIVEIRA, Daiana Emer
2
 

FORMIGHIERI, Fábio Marcel de Souza
3
 

ROMAN, Everton Paulo
4
 

 

RESUMO 

 

Introdução: O desenvolvimento da flexibilidade em meninas, durante e após o período da 

maturação sexual deve receber maior atenção pelo acontecimento das várias mudanças corporais 

que podem ou não ser a causa da degradação da flexibilidade. Objetivo: abordar os aspectos que 

envolvem o desenvolvimento da maturação sexual e os níveis de flexibilidade em meninas. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa que envolve a revisão de literatura, onde foram 

abordadas informações referentes sobre flexibilidade e maturação sexual. Foram pesquisados 

artigos no Scielo (Scientific Electronic Library Online) e livros com informações sobre a temática 

abordada. Nesta pesquisa, especificamente utilizou-se dezessete artigos, dois livros e um caderno de 

referência do esporte disposto na internet, entre os anos de 1962 a 2014. Considerações Finais: 

Sendo de grande importância no cotidiano pela praticidade na realização de amplos movimentos 

com diversas partes do corpo, acredita-se que grandes níveis de flexibilidade abrangem 

principalmente o público feminino e as crianças pequenas, sendo que os mesmos não deixam de 

sofrer decréscimo com o tempo, por isso a necessidade da prática de alongamentos para melhora-la 

e amplia-la é fundamental e indispensável. Observa-se a importância do profissional de Educação 

Física neste processo para a prática de atividade física e consequentemente melhor saúde e 

qualidade de vida no estágio atual e futuro. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The development of flexibility in girls, during and after the sexual maturation period 

must receive more attention because of various corporal changes that can or cannot be the cause of 

degradation of flexibility. Objective: to study the aspects that involve the development of sexual 

maturation and its levels of flexibility in girls. Methodology: This qualitative research involves the 

review of literature, where it was studied information about flexibility and sexual maturation. It had 

been researched articles in Scielo (Scientific Electronic Library Online) books with information 

about the theme. In this work, it was specifically used seventeen articles, two books and a reference 

notebook about sports available on the internet, between the years of 1962 to 2014. Final 

Consideration: Being of great regard day after day for the practice to realize a lot of movements 

with many body parts, it is believed that great levels of flexibility lead to mainly female people and 

small children, as time goes by, that is why the necessity of practicing stretching to enhance it and 

make it bigger, it is fundamental and indispensable. Observing the importance of the Physical 

Education professional in this process to practice physical activity and consequently increase health 

and life quality now and in the future. 

 

KEY WORDS: Flexibility, sexual maturation, physical activity, age at menarche. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A maturação sexual é um estágio muito importante decorrente de um período de tempo na 

adolescência, onde o corpo tanto da menina quanto do menino se desenvolve física e mentalmente 

adquirindo então várias mudanças e características significativas, onde ambos os indivíduos 

evoluem para a vida adulta (HOMRICH, 2013). Sendo uma característica individual do ser humano 

esse período pode ocorrer naturalmente ou ser interferido por diversos fatores, dentre eles a 

genética, o sexo e até mesmo o nível socioeconômico. 

Já a flexibilidade, é uma capacidade física desenvolvida através de alongamentos e 

treinamentos específicos, possibilitando melhor mobilidade e desempenho em qualquer atividade, 

reduzindo o número de limitações corporais, através da amplitude máxima dos movimentos sem 

que haja o risco de lesões. É também considerada uma importante componente da aptidão física e 

essencial para a realização de tarefas simples do cotidiano como pegar um objeto do chão ou tirar o 

calçado (GALDINO, 2013).  

Para Souza e Pereira (2007) o tema flexibilidade quando abordado na maioria das vezes é 

vinculado a trabalhos desenvolvidos nas áreas de dança e ginástica especificamente com meninas, 
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por estas desenvolverem com maior facilidade, movimentações com várias articulações em 

elevados graus de liberdade. De acordo com Badaro, Silva e Beche (2007), uma boa flexibilidade 

que permita movimentos sem restrição articular depende de um bom alongamento. 

No entanto, como toda capacidade motora tem suas intervenções, a flexibilidade não deixa 

de ser diferente, tendo inúmeros fatores que influenciam na perda ou o não desenvolvimento da 

mesma, como o sexo, idade, genética, dentre outros. Para Achour Junior (2010), alterações como o 

crescimento e o desenvolvimento influenciam e acabam limitando a flexibilidade, além de outros 

fatores como o formato das superfícies articulares, o excesso de massa muscular ou o excesso de 

gordura. 

No ponto de vista de Badaro, Silva e Beche (2007), o envelhecimento caracteriza-se como a 

causa principal da diminuição dos níveis de amplitude articular, devido a algumas mudanças 

fisiológicas e músculo-esqueléticas conforme o tempo. 

Segundo pesquisa realizada sobre flexibilidade em meninas escolares da rede pública e 

particular de ensino na cidade de Cascavel - PR, Minatto et al (2010) constataram  que a mesma não 

sofreu influência sobre a maturação sexual, idade e outras variáveis por toda infância e adolescência 

nos avaliados. 

Convém abordar que se torna cada vez mais propício à participação de crianças e 

adolescentes em idades precoces na prática de esportes em elevados níveis competitivos 

(BOJIKIAN; LUGUETTI; BOHME, 2006). Por isso, a avaliação da flexibilidade e maturação 

sexual passa a ser de grande importância, pois possibilita a melhora no desenvolvimento tanto 

esportivo quanto escolar. 

Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo relatar se a maturação sexual pode 

interferir em algumas capacidades físicas, analisando os níveis de flexibilidade em escolares do 

sexo feminino de acordo com o estado de maturação sexual descrito nos estudos e verificar através 

de pesquisas realizadas se a maturação precoce ou tardia interfere nas capacidades físicas em 

especial a flexibilidade, a fim de ampliar o conhecimento e o entendimento dos profissionais da área 

da saúde. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram consultadas as bases de dados eletrônicas do Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO-Brasil) para seleção e revisão de artigos em inglês e português, publicados entre os anos 

de 1962 a 2014. 

A pesquisa centrou-se na busca por artigos que quantificassem e abordassem os termos 

envolvidos.  Na base de dados SciELO-Brasil, foram utilizados os termos “maturidade sexual”, 

“flexibilidade” e “menarca”. Com estas palavras, dezessete estudos/artigos, dois livros e um 

caderno de referência do esporte disposto na internet foram selecionados para análise e discussão. 

 

 

2.2.1 FLEXIBILIDADE 

 

Considerada um importante componente da aptidão física relacionada á saúde e ao 

desempenho atlético, a flexibilidade está presente e faz-se necessária em inúmeras atividades 

simples do cotidiano e em quase todos os esportes. Além de favorecer no aumento da qualidade e 

quantidade de movimentos, ainda proporciona uma melhora da postura corporal e diminui o risco 

de lesões (BADARO, SILVA, BECHE, 2007). 

Para Almeida e Jabur (2006), a utilização de exercícios de alongamentos mesmo que 

simples, são essenciais para o aumento da flexibilidade e baseiam-se na diminuição, duração e 

intensidade de lesões, agindo também através de amplitudes ideais e favoráveis quando os músculos 

estão sendo super alongados. Por isso a flexibilidade torna-se importante não somente para atletas, 

mas também para aqueles que não praticam exercícios físicos. 

De acordo com Achour Junior (2010), o alongamento é definido como um importante 

método baseado em exercícios físicos para manter ou desenvolver a flexibilidade, sendo eles: 

estático, passivo, dinâmico, balístico e facilitação neuro-proprioceptiva (FNP), essenciais na 

redução dos riscos de lesões e no desenvolvimento da consciência corporal. Para Badaro, Silva e 

Beche (2007), o conhecimento e a prática de alongamentos proporcionam movimentos com arcos 

articulares mais amplos possibilitando a execução de movimentos que para alguns seriam limitados, 

além de diminuir a ocorrência de lesões enquanto a flexibilidade. 

Independente da idade ou da prática de atividade física, as meninas apresentam níveis de 

flexibilidade melhores que os meninos, apesar de os dois terem decréscimo da flexibilidade 
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conforme o tempo acaba sendo essencial a prática de alongamentos para a manutenção ou até 

mesmo para evitar a perda dessa capacidade física (NUNES, 2013).  

Grandes níveis de flexibilidade não são obtidos facilmente, a não ser por herança genética 

ou através de exercícios de alongamento que devem ser desenvolvidos e enfatizados na infância até 

o início da adolescência. Mas independente de saber qual a maneira mais rápida e eficaz para o 

desenvolvimento da flexibilidade, é preciso levar em consideração os objetivos a serem seguidos 

para a realização de um ótimo trabalho (ACHOUR JUNIOR, 2010). 

Para Achour Junior (2010), o excesso de massa muscular ou gordura acabam limitando a 

flexibilidade por isso pessoas acima do peso apesar de apresentarem flexibilidade suficiente 

apresentam dificuldades, pois o volume do abdômen acaba impedindo a aproximação do tronco dos 

membros inferiores. 

De acordo com Alter (1999), pesquisas indicam grande índice de flexibilidade em crianças 

pequenas, havendo diminuição durante os anos escolares até aproximadamente a puberdade tendo 

aumento na adolescência, e pelo aumento da rigidez músculo-tendão na região das articulações 

durante o estirão, os músculos acabam não se alongando no mesmo ritmo que o crescimento 

acelerado dos ossos, ocasionando a diminuição da flexibilidade. 

E pela iniciação precoce de crianças em atividades esportivas, a avaliação da flexibilidade 

passa a ser de grande importância, pois possibilita a melhora no desenvolvimento tanto escolar 

quanto esportivo, enquanto a comparação da aplicação dos diferentes métodos utilizados para 

aquisição da mesma. De acordo com a literatura, os métodos mais descritos para a avaliação da 

flexibilidade são pelo do banco de Wells e pelo Fleximetro.  

O teste realizado no banco que também é conhecido pelo teste de sentar e alcançar 

caracteriza-se pela flexão do tronco à frente, onde sentado com as pernas estendidas, o avaliado 

deve curvar-se na intenção de alcançar a maior distância possível, a posição inicial Guedes (2007) 

considerado um indicador de flexibilidade tronco/quadril (ACHOUR JUNIOR, 2010). Enquanto 

que o flexiteste avalia 20 movimentos, sendo oito nos membros inferiores, três no tronco e nove nos 

membros superiores. Os quais devem ser executados de forma lenta até o alcance da máxima 

amplitude, e em seguida os mesmos serão comparados entre os mapas de avaliação e a amplitude 

máxima obtida pelo avaliador no avaliado (ARAÚJO, 2008). 

Para a obtenção das vinte medidas realizadas pelo flexiteste utiliza-se cerca de três minutos 

para um avaliador experiente (ARAÚJO, 2008). Comparado com o banco de Wells que exige pouco 
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tempo e praticidade por não necessitar de movimentos complexos, sendo de fácil compreensão 

pelos avaliados (GUEDES, 2007). 

  

2.2.2 MATURAÇÃO SEXUAL 

 

Marcada pelas rápidas modificações no tamanho e na composição corporal, sendo o pico de 

crescimento em estatura um dos principais fenômenos e características da puberdade. A maturação 

sexual caracteriza-se pelo amadurecimento dos órgãos sexuais tanto femininos quanto masculinos, 

apresentando o desenvolvimento de importantes mudanças na composição corporal e intelectual 

decorrente das várias alterações fazendo que o indivíduo evolua para a vida adulta (RÉ, 2010). 

Segundo Carvalho, Farias e Guerra Junior (2006), a manifestação da maturação sexual em 

meninas apresenta-se pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais e suas características secundárias, 

como o desenvolvimento da mama, o aparecimento dos pelos pubianos e a ocorrência da primeira 

menstruação (menarca) caracterizada pelo fluxo sanguíneo vaginal. 

A avaliação da maturação sexual tanto em meninas quanto em meninos segundo Meneses, 

Ocampos, Toledo (2008), é realizada a partir das classificações e critérios de Tanner (1962), sendo 

consideradas cinco etapas muito importantes pelo desenvolvimento mamário e pela quantidade de 

pelos pubianos em meninas e pelo desenvolvimento genital e a quantidade de pelos em meninos, 

sendo apresentadas a seguir de acordo com as características e classificação femininas segundo 

Tanner (1962): 

 

DESENVOLVIMENTO DA MAMA 

 M1: mama infantil; 

 M2 (8 a 13 anos): broto mamário, elevação da mama; 

 M3 (10 a 14 anos): aumento da mama; 

 M4 (11 a 15 anos): montículo secundário por cima da mama; 

 M5 (13 a 18 anos): fase adulta, saliência somente nas papilas. 

 

DESENVOLVIMENTO DOS PELOS PUBIANOS – SEXO FEMININO 

 P1: pré-adolescência, não há a presença de pelos. 

 P2 (9 a 14 anos): pelos longos, macios e pigmentados ao longo dos grandes lábios. 
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 P3 (10 a 14,5 anos): pelos mais escuros e ásperos sobre o púbis. 

 P4 (11 a 15 anos): pelos adultos em menos quantidade. 

P5 (12 a 16,5 anos): pelos adultos, cobrindo todo o púbis e virilha. 

 

 

Figura 1. Classificação de Tanner – Estágios da Puberdade Feminina. 

 

Para Fonseca e Fernandes (2013), o método de avaliação da maturação sexual realizado por 

Tanner (1962) em algumas situações acaba gerando constrangimento e difícil aceitação no ambiente 

escolar, por isso a menarca se adequa na impossibilidade da utilização de outros métodos, pois 

depende apenas do relato da sua ocorrência além de ser utilizada para o cálculo da idade 

ginecológica através da diminuição da idade cronológica pela idade da menarca possibilitando um 

melhor acompanhamento do período pós-menarca. 
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De acordo com a literatura, vários aspectos influenciam a idade da menarca fazendo com 

que a mesma apresente diferentes idades de ocorrência. E apesar de a genética ser a principal 

influência no processo de maturação sexual, as diferenças individuais e as características físicas que 

sofrem mudanças a partir de aspectos ambientais, socioeconômicos e até mesmo étnico-raciais, 

acabam influenciando na aceleração ou no retardo desta ação (CARVALHO, FARIAS, GUERRA 

JUNIOR, 2006). 

O processo de aquisição de habilidades e capacidades motoras que ocorrem em função de 

fatores biológicos e ambientais na infância, acaba se adaptando a alterações resultantes a uma 

grande variabilidade no desenvolvimento motor, sendo que a qualidade e a quantidade de estímulos 

recebidos nesta fase podem influenciar o desenvolvimento em idades posteriores (RÉ, 2010). 

Para Karam e Meyer (1997), a prática esportiva não atua de forma que possa alterar ou 

influenciar os processos de crescimento e maturação de uma criança mais favorece no ganho de 

massa óssea sendo duas vezes maior nas meninas que começam a praticar esportes antes ou durante 

a menarca. Isso pelo pico de alta velocidade do crescimento. 

Estudo realizado por Castilho et al (2012), aponta que meninas com sobrepeso menstruam 

mais cedo em relação as outras, tornando este quadro preocupante não somente pela vulnerabilidade 

a doenças como problemas cardiorrespiratórios e obesidade, mas também pela exposição precoce a 

vida sexual e consequentemente ao risco de gravidez.  

Sendo consideradas estratégias positivas para Ré (2010), as oportunidades adequadas da 

prática motora na infância ajudam não somente na formação de atletas, mas também na geração de 

cidadãos saudáveis pelo uso do esporte e atividade física como lazer e ferramenta de educação. 

 Por isso, medidas como a prática de atividade física, atividades de alongamento, danças, 

esportes, cuidados com a alimentação e saúde devem ser seguidas para o controle do peso corporal 

e uma vida mais saudável, além de orientações adequadas quanto a doenças sexualmente 

transmissíveis e métodos contraceptivos que devem ser abordados pelos pais e professores. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da antecipação da idade da menarca, do aumento de peso nesta fase e dos demais 

aspectos que influenciam a maturação sexual em meninas, relata-se que não há interferência em 

nenhum período em relação à flexibilidade. Sendo assim, medidas preventivas devem ser tomadas 
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em relação ao aumento de peso na infância através de orientações enquanto alimentação e atividade 

física. 

Sendo de grande importância no cotidiano pela praticidade na realização de amplos 

movimentos com diversas partes do corpo, acredita-se que maiores níveis de flexibilidade abrangem 

principalmente o público feminino e as crianças pequenas, sendo que os mesmos não deixam de 

sofrer decréscimo com o tempo, por isso a necessidade da prática de alongamentos para melhora-la 

e amplia-la é fundamental e indispensável. 

Independente da idade ou situação vivenciada o desenvolvimento da flexibilidade deve ser 

cuidadosamente adquirido conforme o tempo e condições pessoais de cada um através das várias 

técnicas de alongamentos aplicadas por um profissional da área de Educação Física. 

Além de prevenir doenças e lesões, a flexibilidade colabora para melhor desempenho escolar 

através das diversas atividades propostas pelos professores, pois esta capacidade apresenta-se 

inclusa em quase todos os esportes praticados durante a aula de Educação Física. 

Por isso, a importância do profissional de Educação Física neste processo está relacionada 

ao conhecimento de toda atividade aplicada e desenvolvida para a obtenção da melhora dos valores 

de flexibilidade tanto na puberdade quanto em períodos anteriores e posteriores a mesma. Constata-

se também que atualmente os índices de sobrepeso e obesidade estão em estágios epidêmicos e 

alguns autores relatam a grande associação entre o excesso de peso corporal relacionado à 

antecipação quanto à maturação sexual. 

 Convém abordar da grande importância do estímulo a prática de atividade física em 

qualquer idade para que possamos minimizar os índices de sobrepeso e obesidade e 

consequentemente podermos trabalhar com pessoas com maior saúde e qualidade de vida não 

somente durante a adolescência, mas principalmente na fase adulta. 
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