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E aí pessoal do Óbvio Ululante, 

Eu sou a Pamela Joras e eu sou Suellen Ramos. 

E o Mulheres em Campo deste mês vai falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol 

Feminino de 2016. 

A quarta edição da competição reuniu vinte equipes do país, espalhadas por diversos 

estados. A primeira rodada teve início no dia vinte de janeiro e a final foi disputada na 

última semana, dia vinte de maio. O campeonato é organizado pela CBF e tem 

patrocínio da Caixa Econômica Federal. 

Um dos destaques da competição ficou por conta da participação de sete times de 

camisa: Flamengo e Vasco, do Rio de Janeiro, América, de Minas Gerais, Vitória, da 

Bahia, e Corinthians, Portuguesa e Santos, de São Paulo. A presença destas equipes dá 

maior visibilidade ao torneio e tende a atrair a atenção dos torcedores desses clubes para 

o futebol de mulheres. 

Tal como nas últimas edições, as equipes foram divididas em quatro grupos para disputa 

da primeira fase, e as duas melhores classificadas de cada grupo passavam para a 

segunda etapa. O draft, lançado na última edição do brasileirão, que distribui as atletas 

da Seleção Brasileira Permanente entre os oito clubes da segunda fase se repetiu este 

ano.  



   

Após disputa ferrenha, a semi-final foi composta por equipes com história no futebol de 

mulheres nacional, sendo elas: Rio Preto, Ferroviária, São José e Flamengo. 

Rio Preto foi vista como uma grande surpresa ao sagrar-se campeã do Campeonato 

Brasileiro de 2015. Ferroviária foi a vitoriosa do torneio em 2014. São José é o atual 

campeão da Libertadores. Apenas o Flamengo até então não havia conquistado nenhum 

título de expressão nacional, mas trazia o peso da camisa rubronegra. 

A final ocorreu entre Rio Preto e Flamengo e demonstrou a consistência de 

planejamento e organização dos clubes que investem no futebol feminino. Pela segunda 

vez consecutiva a equipe paulista chega à final do Brasileirão. E o clube carioca, que há 

nove anos possui o apoio da Marinha oferecendo excelentes condições de treinamento, 

tinha ficado entre os oito melhores na edição anterior e chegava à sua primeira final de 

campeonato nacional. 

No primeiro encontro da final, Rio Preto saiu na frente e garantiu a vitória por um a 

zero, levando para o segundo jogo a vantagem do empate. Todavia, jogando em casa, 

não conseguiu segurar o ataque flamenguista que marcou dois gols e levou o troféu para 

o Rio de Janeiro.   

O Flamengo campeão contou com jogadoras de renome e experiência do futebol 

nacional. Tânia Maranhão, Maycon e Maurine, todas medalhistas olímpicas, fizeram 

parte do grupo.  

Essa é a primeira vez que o título nacional não foi conquistado por uma equipe de São 

Paulo.  

O Mulheres em Campo felicita as campeãs brasileiras de futebol. Parabéns Flamengo! 

Com produção de Luiza Aguiar, Pamela Joras e Suellen Ramos para a Rádio UFMG 

Educativa. 

 

 


