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Os jogadores de futebol profissional brasileiros são famosos no mundo inteiro por 
possuírem habilidades invejáveis nesse meio. Grandes nomes da história do esporte, 
como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, e o mais recente astro do nosso futebol, 
Neymar Jr., mantiveram desde o primeiro título mundial do Brasil, a tradição de 
sempre ter jogadores de alto nível técnico, com dribles desconcertantes, trazendo 
uma irreverência revolucionária ao mundo do futebol. Esses jogadores, em sua 
grande maioria, vêm de famílias humildes, às vezes desestruturadas ou 
problemáticas, com poucos recursos, tendo no futebol a esperança de conseguir uma 
vida melhor no futuro, poucos alcançam seus objetivos, mas a recompensa, aos que 
conseguem de fato sua firmação como atleta profissional, é formidável, tendo 
agregadas ao seu talento e desempenho, a relação com o clube, com a torcida e com 
o seu valor monetário no mercado do futebol, que está sofrendo grande inflação ao 
longo dos anos, principalmente no século XXI. A ascensão econômica e social 
meteórica é um sonho realizado para o jogador bem sucedido, porém, esse sonho 
pode tornar-se um pesadelo com a má utilização desses bens conquistados. Viver no 
seu sonho pode mexer com a cabeça de qualquer pessoa, aliando esse fator com 
todos os antecedentes que os então jogadores passaram enquanto crianças, que 
contribuem com um desvio social quando se tornam adultos, essa experiência pode 
ser desastrosa. Festas em excesso, indisciplina nos treinamentos, envolvimento com 
drogas lícitas e ilícitas, prostitutas, armas, até cometer crimes, como sonegação de 
impostos, estupros, homicídios, tráfico, tudo isso e outras situações contribuem para o 
fim da carreira de várias promessas e astros do futebol brasileiro precocemente. O 
trabalho tem por objetivo identificar exemplos, mostrar os motivos e as consequências 
do desvio social de jogadores de futebol profissional no Brasil, como metodologia 
utilizada será a pesquisa científica. 
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