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Um relato do repórter que foi a Manaus conhecer o maior e mais exótico torneio de futebol do mundo: 900 times, cada um com uma rainha mais gostosa!

SELVADE BIQUíNI

MAXIM_ED09_116a120.indd   116 30/4/2009   01:20:30



M
inha missão em Manaus 
é simples. Vou assistir 
ao torneio de futebol 
mais exótico – e 
erótico – do mundo, 

que acontece todo ano no coração da 
selva amazônica. São 12 mil jogadores, 
divididos em 900 times. As equipes são 
formadas em bairros, empresas e até 
igrejas. A competição dura um mês e se 
chama Peladão. A princípio, parece um 
campeonato de “várzea” normal – ainda 
que enorme. Mas aqui, cada um dos 
times participantes traz, além dos 12 
jogadores e de um juiz próprio (!), uma 
“rainha”.

Não são mulheres como as típicas 
candidatas de concursos de beleza 
que vemos na televisão. Modelos 
profissionais, aliás, nem são aceitas. 
Cada rainha deve representar a essência 
do time. Um time de gordinhos, por 
exemplo, orgulha-se de ter trazido 
a rainha mais fora de forma da 
competição. O time dos gays apresentou 
um travesti. Outro, de mineiros, 
contratou uma stripper local. Já a equipe 
evangélica não precisou trazer rainha, 
uma vez que tal religião proíbe as 
mulheres de depilar as partes íntimas, 
e pior ainda seria exibi-las peludas num 
biquíni minúsculo.

TUDO PELA PAZ 
“As rainhas são uma forma 
de aplacar a violência”, 
diz Arnaldo dos Santos, o 
eufórico locutor de futebol 
de cabelos grisalhos que 
organiza o Peladão há mais 
de uma década. Explica-se: 
se um time for eliminado, 
mas sua rainha passar para 
a próxima fase do torneio de 
beleza, a equipe volta para a 
competição. “Assim, quando 
os caras perdem, ficam menos 
nervosos, porque sabem que 
ainda têm uma chance caso a 
rainha deles se saia bem”.

“Há alguns anos, apareceu 
uma rainha grávida, com 
um barrigão. Não temos 
discriminação, a rainha é 
eleita pelo clube. Pode ser 
bonita, feia, gorda – é o 
clube que escolhe”, conta 
Arnaldo. “Elas podem até 
desfilar peladas, se quiserem. 

Não há regras mesmo. Gostamos é da 
diversidade, pode ser na forma de short, 
biquíni, fio dental...”

De fato, Manaus não é um lugar cheio 
de regras e aporrinhações. Mais perto de 
Miami que do Rio, a cidade tem festas 
que duram até o amanhecer, com o 
Sol nascendo sobre o rio Amazonas. A 
cerveja chega a custar R$ 0,70. O número 
de mulheres é bem maior que o de 
homens – por milhares de cabeças – e 
alguns moradores locais descrevem São 
Paulo e Rio como lugares caretas.
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AS moçAS São UmA 
formA DE EVItAr 
QUE oS jogoS 
tErmINEm Em 
pANcADArIA

Correr 90 minutos
 descalço é coisa para 

jogador macho!

Na outra página, as candidatas na 
abertura do desfile; nesta foto, o 
respeitável “background” amazonense
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No começo, parecia 
um exagero – mas 
então eu cheguei 
ao hotel. Na 
cama havia uma 
bíblia bilíngue 
(em português 
e inglês), uma 
pequena garrafa 
de uísque escocês 
e um pacote 
de camisinhas. 
Um drinque, 

uma trepada e a posterior confissão, tudo 
convenientemente agrupado sobre o mesmo 
colchão. Duas horas após minha chegada à cidade, 
tenho uma boa caipirinha numa das mãos. Bem- 
feita, com cachaça e pouco açúcar. Minha outra mão 
descansa sobre a barriga esguia de Jaqueline.

A amigável garota local, com sua pele cor de cobre, 
tem uma tatuagem que começa abaixo do umbigo 
e segue para o sul. Nossas primeiras conversas 
giram em torno da tradição ocidental da fidelidade 
conjugal – que conceito mais idiota, diz ela. 
Jaqueline pousa a mão em minha coxa, dá um gole 
vigoroso em sua Coca Diet e passa os dedos sobre 
meu – mas não, tenho outras obrigações!

Abandono a mais obstinada profissional 
amazonense para atravessar a praça em direção a 
um posto de gasolina, onde o serviço inclui quatro 
tipos de combustível (álcool, gasolina, diesel e 
gás natural), além de pacotes que custam R$ 10 e 
trazem um grama de cocaína surpreendentemente 
fina. Digo que é uma surpresa porque qualquer um 
que já foi bobo o suficiente a ponto de comprar a 
droga nos trópicos sabe que ela acaba virando quase 
uma cola, e não os finíssimos grãos de areia branca 
que esta aqui faz lembrar.
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NA mINhA 
frENtE, 700 
mULhErES 
LINDAS: A BIo-
DIVErSIDADE 
Em SEU AUgE! 

Em campo, jogo duro para 
superar centenas de 
times concorrentes

AbrEM-sE As COrTiNAs!
Na cerimônia de abertura do Peladão, o maior torneio de 
futebol amador do planeta, a atual campeã do concurso de 
rainhas chega num helicóptero. Com postura meio esnobe, ela 
se parece mais um clichê hollywoodiano de gostosa latina do 
que uma nativa de Manaus, mas é o comitê de recepção que 

realmente anima a festa. À minha frente estão 
reunidas 700 lindas mulheres, idade média de 17 
anos. A biodiversidade em seu auge.

Os amazonenses parecem confortáveis numa 
multidão. Não há brigas ou provocações movidas 
a álcool. Até o policial toma cerveja. “O Peladão é 
uma cidade, é uma festa, todo mundo se envolve”, 
diz Dissica Calderaro, uma executiva do jornal 
amazonense A Crítica, o veículo de mídia que 
inventou o torneio, há 33 anos. “Nosso País tem 
três amores: futebol, mulher e cerveja – e quando 
juntamos tudo numa coisa só, vira uma sensação!”

Muitos dos jogadores precisam correr descalços os 
90 minutos da partida. Mas são bons. Chutam forte 
em gol, sem precisar dominar a bola primeiro. O 

O “futebol arte” 
brasileiro nunca 
decepciona a plateia
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Você pode estar se perguntando como é 
possível misturar um campeonato que tem 
mais de 800 times e um torneio de beleza. 
Bem, funciona assim: os times inscritos no 
Peladão são divididos em quantos grupos de 
quatro forem necessários. Os dois melhores 
de cada grupo se classificam para a próxima 
fase, na qual serão divididos em grupos de 
seis. Desses grupos, por algum milagre da 
matemática, saem somente trinta times. 
Começa então a fase de mata-mata. Aqui, 
os 15 vencedores juntam-se com uma 16ª 
equipe, que sai do confronto entre o campeão 
do “Peladão do interior” e o time que teve a 
rainha vencedora. Enfim, com 16 times, faz-se 
as oitavas-de-final, depois as quartas, semi 
e os dois jogos da final – um disputado em 
campo de grama e outro na terra. Algumas 
dessas partidas decisivas já atraíram 22 mil 
torcedores ao estádio local (mais que a média 
de público do Brasileirão 2008). 

A rEgrA é cLArA

Como organizar um campeonato de 
futebol junto com um torneio de beleza

Sem bagunça! 

estádio tem ramos da f loresta 
subindo por suas paredes, 
ameaçando tomar de volta 
o terreno. Na pista ao redor 
do campo, uma adolescente 
ignora o jogo e aprende a 
dirigir uma motocicleta. Ela 
dá voltas e voltas no chão de 
concreto – se cometesse um 
erro de julgamento e acelerasse demais numa dessas curvas, 
provavelmente iria acabar dentro do campo. “O primeiro dia 
foi o pior”, suspiraria depois Arnaldo, o organizador. “Começou 
que um jogador morreu num ponto de ônibus, depois um 
treinador também morreu e dois goleiros do mesmo time 
quebraram o braço! Nessa hora eu me perguntei: ‘Que diabos 

No prImEIro DIA, 
Um jogADor E 
Um trEINADor 
morrErAm

o NúmEro DA trADIção

anos de história tem o Peladão, o maior 
torneio de futebol amador do planeta, que 

rola sempre em agosto ou setembro 
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Uma beldade local se
prepara para entrar em
campo e bater um bolão
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eu estou fazendo aqui?’. Mas depois me dei conta 
que o Peladão é essa loucura, mesmo”.

Ninguém parece se preocupar muito com a 
possibilidade de morrer. De fato, num ano não 
muito distante, um carro desgovernado invadiu o 
campo e atropelou um atleta – e a cena acabou com 
o motorista reclamando dos amassados na lataria, e 
o jogador sacudindo a poeira, apenas arranhado.

A TOrCiDA vibrA! (OU NãO...) 
Os torcedores sentam-se em arquibancadas de 
concreto, assistindo casualmente ao jogo e gritando 
em lances mais emocionantes, mas também 
envolvidos com bebidas e lanches. É um grande 
piquenique. O calor dificulta a partida. Os jogadores 
suam tanto que um chuveiro foi instalado no 
campo, para que eles possam tomar uma rápida 
ducha com a bola rolando.

A torcida é quase totalmente formada por pessoas 
da região. Procuro por algum gringo e encontro 

Butch, professor 
de inglês de 32 
anos que vive em 
Michigan e tem seu 
próprio conceito 
sobre o Brasil: 
“Onde eu moro, 
as pessoas são 
muito estressadas. 
Eu ganhei mais 
cabelos brancos 
em quatro anos no 
exército americano 

do que teria ganho em 20 anos na 
f loresta. As pessoas dão mais risada 
aqui, elas saem mais de casa e fazem 
mais coisas. Não vivem pensando no 
relógio – e conseguem reservar tempo 
para curtir a vida. É algo que nunca tive 
em minha cidade.”

Depois de uma semana de luxúria, 
parece que nada mais pode me 
surpreender, mas enquanto sigo para o 
aeroporto o motorista do táxi me explica 
que o sexo é usado com frequência em 
Manaus para escambo. “É bom, alivia o 
estresse de dirigir”. Ele faz uma pausa, 
incerto de que um repórter da cidade 
vai compreender o que tem a dizer. “Eu 
levo umas mulheres para o ponto de 
ônibus e elas me fazem sexo oral quando 
chegamos”. No aeroporto, penso que 
parece uma boa ideia voltar no próximo 
ano, também em agosto, o mês em que 
começa oficialmente o doido Peladão. Se 
bem que às vezes é em setembro.      

As eleitas comemoram
a vitória: grandes 
momentos do esporte!

O outro lado da 
exuberância da 
floresta tropical

jogADorES 
SUAm tANto 
QUE UmA 
DUchA foI 
INStALADA 
No cAmpo

selva de biquíni
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