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Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido por Neymar, apelidado de “Menino da Vila”, 
é um dos mais renomados futebolistas brasileiros, atuando como atacante. 
É reconhecido no mundo inteiro por sua “arte com a bola”. 
Filho de Neymar da Silva Santos (de quem herdou à nome) 
e Nadine Santos, Neymar nasceu na cidade de Mogi das Cruzes, na Região 
Metropolitana de São Paulo, em 5 de fevereiro de 1992. 
Atualmente, joga pelo Santos e também defende a Seleção Brasileira. 
Sua trajetória começou ainda bem jovem, quando mudou-se para São Vicente e em 
seguida para Santos. 
Em 2003, aos 11 anos de idade, chegou às categorias de base do Santos, de onde não 
saiu mais até tornar-se profissional. 
Aos 17 anos, estreou no time profissional do Santos em 7 de março de 2009, contra o 
Oeste, de Itápolis, no Estádio do Pacaembu, partida vencida pelo Santos por 2 x 1. 
Neyrnar marcou o primeiro gol da carreira em 1 de março de 2009, contra o Mogi 
Mirim, no Estádio do Pacaembu, partida vencida pelo Santos por 3x0. 
Em. 2010 pelo Campeonato Paulista, Neymar marcou cinco gols em cinco clássicos. 
Marcou três gols contra o São Paulo, além de marcar contra o Corinthians, e contra o 
Palmeiras, na campanha em que o Santos consagrou-se Campeão Paulista de 2010. 
Na temporada de 2010, Neymar foi o vice-artilheiro do Brasileirão 2010, com 17 gols. 
Em 2011, passou a ser considerado por muitos especialistas como o melhor jogador 
em atividade no país. 
Pelo Santos, iniciou a temporada ajudando o clube a classificar-se para a fase final do 
Campeonato Paulista, e ajudou o Santos a conquistar o título da Copa Libertadores, 
após 48 anos. Posteriormente, no final do ano numa emocionante partida contra o 
Flamengo, um dos gols marcados nesse jogo, foi eleito o mais bonito de 2011 no 
Prêmio FIFA Ferenc Puskás, entregue pela entidade máxima do futebol. 
No dia 1 de novembro foi anunciado os indicados à Bola de Ouro FIFA 2011 e Neymar 
foi o primeiro jogador atuando na América do Sul a ser indicado ao prêmio. 
Neste ano de 2012, curiosamente na data de seu aniversário em 5 de fevereiro, 
marcou seu centésimo gol na carreira, no jogo do Santos contra o Palmeiras por 2x1. 
Foram 82 gols pelo Santos e mais 18 pela Seleção Brasileira, incluindo as seleções de 
base. 
Em relação à Seleção Brasileira, nosso homenageado participou da Copa do Mundo de 
2009. Em 2011 fez parte do elenco campeão do Sul-Americano, resultado que garantiu 
a vaga brasileira nas Olimpíadas de 2012. 
Em sua trajetória conquistou diversos títulos, coletivos e individuais, entre os quais 
destacamos: 
- Bicampeão Paulista 2010/2011; 
- Campeão da Libertadores da América 2011; 



- Vice-Campeão Mundial Interclubes 2011; 
- Prêmio Ferenk Puskás - Gol do Ano FIFA 2011; 
- Melhor jogador das Américas 20.11; 
- Bola de Prata Revista Placar 2010/2011; 
- Bola de Ouro Revista Placar 2011; 
- Troféu Armando Nogueira 2011. 
Atuante nas causas sociais, tem participado de vários jogos beneficentes, dentre eles, 
o jogo que foi realizado em prol do Hospital do GRAACC - Grupo de Apoio ao 
Adolescente e Criança com Câncer. 
Em razão de sua extraordinária trajetória, seja em campo ou mesmo fora dos 
gramados, apresento o presente Projeto, contando com o apoio de meus pares para 
realizar uma justa homenagem a esse renomado atleta. 
 


