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E aí pessoal do Óbvio Ululante, 

Eu sou a Luiza Aguiar, eu sou a Pamela Joras e eu sou Suellen Ramos, e o nosso 

tema de hoje é o Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino sub-20. 

A seleção brasileira sub-20 está disputando o Sul-Americano que acontece em 

Santos, desde 18 novembro até o dia 3 de dezembro. Conhecida também como Copa 

América essa é uma das principais competições da categoria. Organizada pela 

CONMEBOL, a competição reúne 10 equipes e é classificatória para a Copa do Mundo 

sub-20.  

A equipe sub-20 tem como convocadas jogadoras que se destacaram durante as 

últimas edições da Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro da categoria 

adulta. Isso porque não há torneios nacionais e continentais de clubes para nenhum dos 

estágios das categorias de base. Apesar disso, na preparação para o Sul-Americano, a 

equipe sub-20 já mostrou sua força. Em jogo-treino contra a Seleção principal disputado 

na Granja Comary, as jogadoras de base surpreenderam conseguindo um empate por 1 a 

1. 

Desde 2004, quando foi criado o torneio, o Brasil sagrou-se campeão em todas as 

edições. Em busca do heptacampeonato, a primeira partida foi contra a Venezuela, que 



   
vinha embalada após golear o Paraguai por 4 a 1. O Brasil, comandado pelo técnico 

Doriva Bueno, ganhou por 2 a 1, com gols de Jennifer e Gabi Nunes.  

A segunda partida foi contra a seleção do Paraguai. O gramado em más condições 

do estádio da Portuguesa Santista dificultou o jogo para as duas equipes e a partida 

acabou em um empate por 2 a 2. Com esses resultados a seleção brasileira está em 

segundo lugar do Grupo A com 4 pontos, atrás da Venezuela que lidera com 6 pontos 

porém com um jogo a mais que o Brasil. 

Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para o quadrangular 

final do torneio. No grupo B, Argentina e Uruguai lideram a chave. Marco Aurélio 

Cunha, diretor de futebol feminino da CBF, destacou a importância do torneio e o 

investimento nas seleções de base da seleção brasileira e no futebol das mulheres. 

Faltou, contudo, explicitar que investimentos foram esses, uma vez que a simples 

composição de um grupo para torneios de grande porte pouco contribui para a formação 

de atletas na base. 

Todas as partidas da seleção brasileira estão sendo transmitidas pela TV Brasil. O 

último jogo da primeira fase da seleção é contra o Chile na próxima quarta-feira, dia 1 

de dezembro às 17 horas. 

Acompanhe conosco os próximos passos de todas as categorias da seleção 

brasileira e os principais assuntos do futebol praticado por mulheres. 

Luiza Aguiar, Pamela Joras e Suellen Ramos para a Rádio UFMG Educativa. 

 


