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E aí pessoal do Óbvio Ululante, 

Eu sou a Luiza Aguiar, eu sou a Mayara Maia, eu sou a Suellen Ramos e eu Pamela 

Joras. 

E o Mulheres em Campo deste mês vai falar sobre a seleção brasileira sub-17 de futebol 

feminino. 

O selecionado encontra-se em período de preparação para a Copa do Mundo de 

Futebol Feminino sub-17. O torneio está em sua quinta edição e acontecerá na Jordânia 

entre os dias 30 de setembro e 21 de outubro. 

A copa reúne 16 equipes divididas em quatro grupos. O grupo da seleção 

brasileira conta com as seleções de Nigéria, Inglaterra e Coréia do Norte. Também estão 

no torneio a atual campeã olímpica Alemanha e a seleção que mais venceu mundiais na 

categoria adulta, Estados Unidos. 

O primeiro desafio da seleção é no dia 1º de outubro contra a seleção da Nigéria. 

Classificam-se para as quartas de final apenas as duas melhores seleções de cada grupo. 

Daí em diante uma partida define quem passa à semifinal e final. Até o momento não há 

confirmação de transmissão por nenhuma emissora de televisão.   



   

Como parte da preparação, o Brasil realizou dois amistosos. O primeiro foi 

contra o país sede, a Jordânia, em que vencemos pelo placar de 7 a 0. O outro foi contra 

a seleção de Camarões, no qual a seleção brasileira foi derrotada por 2 a 0.  

 A Copa do Mundo sub-17 acontece desde 2008 a cada dois anos e já teve como 

campeãs Inglaterra, Coréia do Norte, Alemanha e a atual vencedora Venezuela. Na 

competição, o Brasil só chegou até as quartas de final, posto alcançado nas edições de 

2010 e 2012. Na última edição, a seleção brasileira não conseguiu se classificar e ficou 

de fora do torneio.  

 A base da equipe que disputará a Copa do Mundo da Jordânia está junta desde o 

ano de 2013, quando a CBF criou a categoria sub-15 da seleção de mulheres. O técnico 

Luizão, treinador desse grupo desde a sua constituição, enfatiza que a criação de um 

calendário de treinamentos e competições das seleções de base foi primordial para a 

classificação para o mundial desse ano. Para ele, o crescimento profissional da seleção 

foi alcançado no Sul-Americano realizado no Paraguai esse ano, onde conquistamos o 

vice-campeonato, perdendo para a Colômbia. 

Apesar de já haver algumas competições de base entre seleções, no Brasil não há 

torneios entre clubes promovidos pela CBF abaixo da categoria sub-20, o que acaba 

desmotivando os clubes a constituírem equipes nessa faixa etária. Não à toa, entre as 

equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro adulto de 2016 apenas três possuem a 

categoria sub-17: o Centro Olímpico, o Corinthians e a Ferroviária, todos do estado de 

São Paulo.  

Na lista de convocadas para o mundial publicada no site da CBF não consta o clube de 

onde vêm as atletas, dificultando a confirmação se todas as 20 treinam em algum desses 

três clubes, ou se algumas treinam entre categorias superiores ou até mesmo não estão 

vinculadas a nenhum clube. No site da entidade você pode conferir a lista completa. 

Acompanhe conosco as notícias sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino 

sub-17 e outras informações sobre o futebol de mulheres.  



   

Luiza Aguiar, Mayara Maia, Suellen Ramos e Pamela Joras para a Rádio UFMG 

Educativa. 

 

 

 

 

 

 As atletas convocadas para a Copa do Mundo foram Stefane, Isabella Fernandes, 

Tainara,Thaís Regina, Angelina, Thaís Reiss, Jaqueline ,Raquel ,Ana Vitória, Micaelly , 

Kerolin, Kemelli, Juliana, Camila, Isabela Silva, Laíssa, Maria Jhulia, Nycole Raysla, 

Kawane e Nicole.  

 


