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Praticada há quase meio século no futebol, a paradinha nas cobranças de pênalti ainda 
provoca polêmica, principalmente, quando bem executada. O recurso, que ganhou fama pelos 
pés de Pelé e já foi até proibido pela Fifa, tornou-se alvo de uma nova celeuma após o clássico 
entre São Paulo e Santos, domingo passado, na Arena Barueri, em uma rodada do 
Campeonato Paulista. 
 
Dessa vez, o protagonista da jogada foi outro santista, o jovem Neymar, de 18 anos, que usou 
o breque para ludibriar o experiente goleiro Rogério Ceni e abrir o placar na vitória por 2 a 1 
sobre os sãopaulinos. Do alto dos seus 900 jogos com a camisa do tricolor paulista, o 
consagrado goleiro não imaginava ser alvo de tamanha ousadia. O primeiro a reclamar do 
lance foi o próprio Ceni, embora reconheça que também usa esse expediente nos pênaltis que 
bate. 
 
O protesto ganhou coro entre parte dos torcedores (principalmente sãopaulinos, é claro) e dos 
comentaristas: "Isso deveria ser proibido", "sono Brasil pode", "não é justo com o goleiro", "é 
falta de respeito", bradaram. Mas, pelo regulamento, a paradinha é permitida e cabe ao juiz 
interpretar se há abuso ou não do jogador. No fim do ano passado, o presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, chegou a anunciar que ela seria proibida novamente, mas até aqui nada foi 
mudado. Para o bem do futebol brasileiro, que tem a ginga em seu DNA. Afinal, a paradinha 
não é mais que um drible, uma finta de corpo em resposta à estratégia do goleiro de se 
antecipar à cobrança de um pênalti como fez o próprio Ceni no lance do gol. Assim como o 
chapéu, a caneta e o cortaluz é uma manifestação do jeito brasileiro de jogar futebol, 
fortemente marcado pelo improviso e a individualidade. "O jogador brasileiro é naturalmente 
malandro, mas dentro das regras. Se proibirem algo, ele improvisa novamente", adianta logo o 
historiador e jornalista Marcos Guterman, autor do livro O futebol explica o Brasil (Contexto). 
 
Além de certa dose de molecagem, uma paradinha bem-sucedida exige coragem e perícia do 
jogador. Não é um jogo de cartas marcadas, como muitos dizem. O goleiro pode simplesmente 
ficar parado, e o sujeito terá que decidir em instantes como fazer para tirar a bola do alcance 
dele. Para piorar a situação, terá perdido o embalo da corrida que garantiria maior força ao 
chute. Bons jogadores já cometeram erros por causa disso. Um dos exemplos mais marcantes 
no futebol brasileiro é o do meia Sócrates, que não conseguiu enganar o goleiro da França nas 
quartas de final da Copa de 1986 e bateu o pênalti nas mãos dele. Ao lado do meia na lista dos 
que já fracassaram na paradinha estão craques como o português Cristiano Ronaldo, o 
corintiano Ronaldo Fenômeno e o atleticano Diego Tardelli. 
 
Não dá para negar, porém, que a paradinha coloca o goleiro em situação de extrema 
desvantagem em relação ao batedor. Mas isso faz parte das regras do jogo. "O pênalti já é, 
por definição, uma relação desigual, que surge da iminência de um gol. Não há por que 
reclamar de paridade. Simbolicamente, está mais para um fuzilamento”, diz o professor. de 
literatura e ensaísta José Miguel Wis-nik, autor de Veneno Remédio O futebol e o Brasil 
(Companhia das Letras). 
 
Para encerrar, uma provocação, em defesa dos protetores de metas: por que não conceder o 
direito à andadinha, aquele passinho à frente antes da cobrança da penalidade? Sabemos o 
risco que o goleiro corre ao tentar se antecipar no momento do pênalti, mas seria um consolo 
para quem, afinal de contas, já está no paredão. 
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