


 
The infographics
1. Heleno de Freitas - striker
II. Nilton Santos - left back, defender 
III. Mané Garrincha - striker, right wing
IV. Túlio Maravilha - striker 
V. Jefferson - goalkeeper
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Jurandir

Heleno

Heleno

Heleno de Freitas
“O Príncipe Maldito”
Um dos melhores atacantes do Brasil na primeira metade do século XX e maior ídolo do Botafogo 
antes de Garrincha, Heleno foi considerado o primeiro “craque-problema” do futebol brasileiro. 
Natural de São João Nepomuceno, Minas Gerais, se mudou para o Rio de Janeiro ainda adolescente e, 
nas areias de Copacabana, teve seu talento descoberto pelo técnico do juvenil do Botafogo, Neném 
Prancha. Ganhou notoriedade rapidamente, não só pelo futebol de ponta, mas pelo seu estilo de vida 
boêmio, bon vivant, galanteador e temperamental. Heleno foi um craque, gênio e polêmico, mas acima 
de tudo, símbolo de um Botafogo guerreiro, que nunca se dava por vencido

Posição
Centroavante (atacante)
Quando passou a jogar pelo time profissional do Botafogo, 
Heleno tinha a grande responsabilidade de substituir o 
artilheiro do tetracampeonato carioca, Carvalho Leite.
Ágil, leve e goleador, Heleno não desapontou e fez tantos
gols quanto o ídolo. Um de seus companheiros de ataque
na década de 40 foi o prolífico ponta-esquerda Patesko

Um típico camisa 9
Embora seja de uma época em que não se 
utilizavam números nas camisas, chegou a 
vestir a 9, um número adequado para um 
artilheiro nato como Heleno

Patesko

FICHA TÉCNICA

Copa Rio Branco1 

Copa Roca1 
‘40

‘42
’43

‘41

‘44

Estreia profissionalmente pelo Botafogo 
e, na sua terceira partida, marca dois 
gols após substituir Carvalho Leite

Vence o Campeonato Carioca de 
Amadores duas vezes e é artilheiro 
do Campeonato Carioca com 28 gols

Integrou o elenco vencedor da
Copa Burgos, torneio internacional 
disputado no México

Conquista a última edição do 
Campeonato Carioca de Amadores 
além do Carioca de Aspirantes

‘45 Convocado pelo Brasil, vence a Copa 
Roca e é artilheiro da Copa América

‘47

‘48

Conquista o Torneio Início
pelo Botafogo e pela seleção
a Copa Rio Branco

Encerra sua trajetória no 
Glorioso com status de craque e 
transfere-se para o Boca Juniors

Quarentinha também foi outro
craque que viria a vestir esta camisa

1º
Domínio

2º
Virada

9
títulos

coletivos

2 prêmios
individuais

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:ESTATÍSTICAS

93% 92%

7% 8%
224

gols
253
partidas

15

209 235

18

12/02/1920 08/11/1959

HISTÓRIA NO BOTAFOGO E NA SELEÇÃO (1940 - 1948)
Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

1 Torneio internacional

5 Estaduais

Torneio
regional1
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Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

TÍTULOS NO BOTAFOGO E NA SELEÇÃO (1940 - 1948)

Artilheiro do
Campeonato Carioca (‘42)

Média
de gols
por jogo

Artilheiro da
Copa América (‘45)

Entre os maiores
artilheiros por temporada

Entre os maiores
artilheiros do clube

Nº de vezesNomeGolsNome

1º Carvalho Leite 81º Quarentinha 313

2º Nilo 62º Carvalho Leite 261

2º Heleno 6Garrincha 2453º

3º Túlio Maravilha 4Heleno 2094º

Nilo Murtinho 1905º 3º Quarentinha 4

[...]Viveu em conf lito com o universo
do futebol, amado como um Deus, 
renegado como o demônio: era o 
espantalho dos árbitros, o gênio da bola, 
o desafeto das torcidas. Era, também,
o galã irresistível das mocinhas de 
Copacabana que lhe namoravam a 
elegância, no traje, a rebeldia, o anel
de doutor e a celebridade.

Em campo, tinha acessos de fúria, cuspia 
fogo nos rivais, nos próprios colegas de 
equipe, no juiz. Só tinha afagos pra 
conquistar a bola, em cuja convivência 
realizava sua face de anjo. Era um artista, 
jogando: driblava com esmero, corria em 
gestos perfeitos. Enriquecia o futebol com 
melodias corporais de raro efeito.
Poucos craques na história do futebol 
conseguiram ou conseguirão jogar tão 
bem de cabeça quanto ele[...]

ARMANDO NOGUEIRA

LANCE MARCANTE
Campeonato Carioca de 1943

4 x 2

Embora o Botafogo tenha feito má campanha nesta edição, 
Heleno brilhou e foi o artilheiro da competição com 28 gols.
Perdendo o jogo por 3 x 0, um furioso Heleno chamou a 
responsabilidade para si e descontou o placar duas vezes.
Num destes tentos, Heleno demonstrou toda sua técnica e 
inteligência, em lance eternizado pelo jornalista Mário Filho:

“Heleno estava na linha da chamada grande área, de costas para o gol. Parou com a
bola no peito, virou-se com ela ainda no peito, e viu a área cheia de flamengos[...]”1

2

3

1

2

3

“[...]Se deixasse cair a bola no chão, teria de travar combate com vários adversários, que já o 
cercavam[...] então, curvou-se um pouco para trás, empinando o peito, deixando a bola onde 
estava e avançou assim, com ela no peito[...]”

“Ninguém podia fazer nada contra ele. Se lhe quisessem tirar a bola, pará-lo, travá-lo, era 
pênalti[...] Perto do gol, Heleno de Freitas deixou cair a bola e fuzilou o quíper do Flamengo.”

180º
OBS: A reconstituição acima foi livremente interpretada pelo autor baseado no texto 
de Mário Filho, não há nenhum vídeo que relate em detalhes como ocorreu o lance

Anos e fatos Nº de títulos

2 3 4 51

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

A vida excêntrica de Heleno sempre foi 
assunto de livros, peças de teatro e 
inclusive de um filme. Em 2012, o ator 
Rodrigo Santoro produziu e interpretou 
o filme baseado na biografia “Nunca 
houve um homem como Heleno”, do 
escritor Marcos Eduardo Novaes.
O filme retrata a vida do príncipe do 
Rio de Janeiro dos anos 40, do auge à 
decadência, e mostra a paixão e o 
orgulho que Heleno possuía em jogar 
pelo Botafogo: “Não sou jogador de 
futebol. Sou jogador do Botafogo”.

CURIOSIDADES



9º melhor jogador brasileiro
do século XX - IFFHS

HISTÓRIA NO BOTAFOGO E NA SELEÇÃO (1948 - 1964)
Botafogo Seleção brasileiraLegenda: Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

‘48

‘64

‘49

‘50

‘51
’52

‘55
’56

‘57

‘58

‘59

‘61

‘62

‘63

‘54

Estreia pelo Botafogo e conquista
seu primeiro Campeonato Carioca, 
sobre o “Expresso da Vitória” do Vasco

Estreia pela Seleção Brasileira
também ganhando um importante 
título: a Copa América

Convocado para o seu primeiro 
mundial pela seleção, viu do banco
de reservas o trágico episódio do 
“Maracanaço”

Entre 1951 e 1952, conquista
dois torneios pelo Botafogo e o 
Campeonato Panamericano pela 
seleção brasileira

Mais uma vez convocado para 
disputar a Copa do Mundo, desta vez 
como titular. O Brasil foi eliminado 
nas quartas de final pela Hungria

Entre 1955 e 1956, conquista quatro 
torneios amistosos pelo Brasil

Conquista seu segundo Carioca
numa goleada histórica de 6 x 2
sobre o Fluminense

Em sua terceira convocação,
enfim ganha a Copa do Mundo,
a primeira da seleção canarinho

Entre 1959 e 1960, ganha dois
torneios amistosos pela seleção e
um internacional pelo Botafogo

Ao lado de Garrincha, Didi, Zagallo, 
Amarildo e Manga, conquista seu 
terceiro Campeonato Carioca, 
desta vez sobre o Flamengo

Foi um dos protagonistas da conquista 
do bicampeonato mundial da seleção. 
Pelo Botafogo, foi bicampeão estadual 
e campeão do Torneio Rio-São Paulo

Vence mais um Torneio Início e o 
prestigiado Torneio Internacional
de Paris

É campeão do Torneio Rio-São Paulo 
e vence três torneios internacionais. 
Encerra sua carreira aos 39 anos, 
eternizando-se na história do futebol

Anos e fatos Nº de títulos

2 3 4 5 61Nilton Santos
Nilton dos Santos
Tão adorado quanto Garrincha e tão respeitado quanto Pelé, Nilton Santos foi o maior lateral-esquerdo 
da história do futebol mundial. Ao ser chamado de "A Enciclopédia do Futebol", teve de forma 
definitiva o merecido reconhecimento pelos seus conhecimentos sobre o futebol e sua completude 
como jogador. Numa época em que laterais desempenhavam exclusivamente funções defensivas, 
Nilton revolucionou sua posição, utilizando-se de sua versatilidade ao
defender e atacar, inclusive marcando gols. Vestiu apenas duas
camisas durante sua longeva carreira: a do Botafogo e a da Seleção.

16/05/1925 27/11/2013

Após treinar com Garrincha num teste, 
Nilton ficou impressionado com a
habilidade do jovem jogador de pernas 
tortas. Depois de ser infernizado por Mané, 
Nilton insistiu para que o clube o contratasse: 
“Prefiro tê-lo ao meu lado do que como 
adversário”. E assim fizeram história no clube

TÍTULOS NO BOTAFOGO (1925 - 1964)

36
títulos

coletivos

3 Regionais

8 Estaduais

9 Internacionais

2  Continentais

Torneios
amistosos

2  Copas do Mundo
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Posição
Lateral-esquerdo

A histórica camisa 6
Nilton Santos consagrou a camisa 6
do Botafogo atuando pela lateral 
esquerda. Entretanto, pouco se fala 
que, em diversas ocasiões, também 
vestiu a camisa 3, jogando como 
quarto zagueiro

Amarildo

Garrincha

Quarentinha

Didi
Manga

Zagallo

FICHA TÉCNICA

4 reconhecimentos
internacionais

Seleção de todos os tempos
da Copa do Mundo - FIFA

Seleção de Futebol
do século XX - FIFA

FIFA 100

Szanwald

Körner

Horak

Mazzola

Nilton
Santos

Nilton
Santos

Zagallo

Didi

Halla

Happel

12

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:ESTATÍSTICAS

Entre os que mais
atuaram pelo clube

78,6% 89,5%

21,4%14
gols

806
partidas

3

11 721

Aproveitamento pela seleção brasileira (jogos oficiais)

85

Nome

73,3% 13% 13%

10  empates 10  derrotas55  vitórias

1º Nilton Santos 721

2º Garrincha 612

3º Waltencir 453

4º Je�erson 451

5º Quarentinha 444

Jogos

Entre os laterais
artilheiros do clube

Nome

1º Marinho Chagas 40

2º Perivaldo 34

3º Alessandro 14

4º Josimar e Juvenal 13

5º Nilton Santos 11

Gols

10,5%

Marinho Chagas também foi outro
craque que vestiu esta camisa

LANCE MARCANTE
Brasil x Áustria: estreia na Copa do Mundo de 1958

3 x 0

4’ do 2º tempo
Nesta época, o Brasil era o único time que treinava jogadas
ofensivas com seus defensores laterais. Numa saída de bola
da defesa adversária, Nilton surgiu como elemento surpresa
e marcou o segundo gol da partida numa bela arrancada

Zagallo marca a saída de bola de Halla, que tenta um passe longo para
Körner e Horak. Nilton intercepta o passe entre os dois austríacos1

1

2

2

3

3

Nilton carrega a bola pelo meio e Körner não consegue alcançá-lo. Um defensor 
austríaco aparece para marcar a zona, Nilton dá um passe curto para o
atacante Mazzola e arranca em direção à área

Halla o alcança na recomposição, mas o lateral brasileiro diminui o 
ritmo para não ficar impedido. Mazzola devolve o passe e então 
Nilton dispara em direção à bola. Szanwald tenta fechar seu ângulo, 
mas Nilton dá um toque com categoria tirando a bola do goleiro

Quanta majestada no trato de
uma bola! O moço jamais fez um

truque com a bola. Só fazia arte.
Nilton não era um jogador de 

futebol, era uma exclamação.
Tu em campo parecias tantos

E, no entanto – que encanto –
eras um só: Nilton Santos.

ARMANDO NOGUEIRA

CURIOSIDADE



HISTÓRIA NO BOTAFOGO (1953 - 1965)
Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

‘53

‘54

‘55

‘57

‘58

‘59

‘61

‘62

‘64

‘65

‘60

Vence o primeiro título pelo Botafogo,
o Torneio Quadrangular Interestadual

Vence mais uma taça Bernardo
O’ Higgins pela seleção

Apenas dois anos após sua estreia
como profissional, é convocado pela
primeira vez para a seleção brasileira

Campeão Carioca e melhor
jogador da competição

Estreia pelo Botafogo marcando
3 gols na vitória sobre o Bonsucesso, 
por 6 x 3, no Campeonato Carioca

Faz dupla lendária com Pelé e
conquista o primeiro título de
Copa do Mundo do Brasil

Campeão Carioca e melhor jogador
da competição, vence outros quatro 
títulos entre Botafogo e seleção

Fatura pelo Botafogo o Torneio 
Internacional da Colômbia e pelo 
Brasil o Superclássico das Américas

No ano mais vitorioso de sua 
carreira, foi protagonista do 
bicampeonato mundial do Brasil
e eleito o Bola de Ouro FIFA

Entre outros títulos, vence o 
prestigiado Torneio Rio - São Paulo
ao lado do Santos

Encerra sua gloriosa trajetória no 
Botafogo marcando um gol na vitória 
sobre o Flamengo

Anos e fatos Nº de títulos

2 3 4 5 61Mané Garrincha
Manoel Francisco dos Santos
Ponta-direita de dribles desconcertantes, jogou no Botafogo de 1953 a 1965. Considerado o mais 
habilidoso jogador de futebol de todos os tempos, dono de uma incrível capacidade de driblar sempre 
para o mesmo lado, é até hoje o símbolo máximo do Botafogo. Rejeitado no Vasco e no São Cristóvão, 
por causa de suas pernas tortas e do desvio na coluna lombar, Garrincha foi treinar no Botafogo.
Em sua primeira jogada, pôs a bola entre as pernas do lendário Nilton Santos e
acabou contratado a pedido do próprio. Ali foi o início da conturbada
trajetória de uma das maiores lendas do futebol brasileiro

28/10/1933 20/01/1983

Posição
Ponta direita (atacante)
Fez sua fama pelo lado direito do campo como ponta,
onde tinha liberdade de driblar em direção à linha de 
fundo e alçar a bola na área ou chutar direto para 
o gol. Jogando no 4-2-4, teve como parceiros de 
ataque Didi, Amarildo, Quarentinha e Zagallo

A mística camisa 7
Desde que Garrincha a vestiu, 
a camisa 7 sempre foi reservada 
ao craque do time e até hoje é 
considerada a camisa mais 
importante do clube

“O anjo das pernas tortas”
Garrincha foi um milagre do futebol
aos olhos dos médicos de sua época.
Suas deformidades físicas deveriam
torná-lo inapto à prática esportiva: sua 
perna esquerda era arqueada para fora 
(genovaro) e sua perna direita arqueada
para dentro (genovalgo)

Amarildo

Quarentinha

Didi

Zagallo

Joelhos normais

FICHA TÉCNICA E CURIOSIDADES

27
títulos

coletivos

6 Estaduais

3 Regionais

9 Internacionais
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3x melhor jogador do Campeonato
Carioca (’57, ‘61 e ’62)

1x melhor jogador da decisão da
Copa Interestadual Interclubes (‘62)

7 prêmios
individuais

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:ESTATÍSTICAS

Entre os que mais
jogaram pelo clube

Entre os maiores
artilheiros do clube

93,5% 91,1%

6,5% 8,9%
262

gols
672
partidas

17

245 612

60

JogosNomeGolsNome

1º Nilton Santos 7211º Quarentinha 313

2º Garrincha 6122º Carvalho Leite 261

3º Waltencir 453Garrincha 2453º

4º Je�erson 451Heleno de Freitas 2094º

Nilo 1905º 5º Quarentinha 445

1x Bola de Ouro Copa do Mundo (’62)
2x Seleção da Copa do Mundo (’58 e ‘62)

Se há um deus que 
regula o futebol, esse

deus é sobretudo irônico
e farsante, e Garrincha

foi um de seus delegados 
incumbidos de zombar de

tudo e de todos, nos estádios.

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

Fernando

Vanderlei

Garrincha

Gérson

LANCE MARCANTE
Final do Campeonato Carioca de 1962

3 x 0

9’ do 1º tempo
O primeiro dos dois gols que Garrincha marcaria na final.
Em sua última atuação de gala, Mané chama a responsabilidade
e garante o título ao Botafogo

Garrincha dispara pela direita e o zagueiro Vanderlei vem para cobertura...1

1
2 3

2 Garrincha ganha na corrida e fica cara a cara com o goleiro Fernando...

3 Fernando avança para fechar o ângulo, mas Mané chuta por baixo
dos braços do goleiro. Gol do Botafogo!

Por quê Garrincha?
Uma de suas irmãs o teria 
apelidado de Garrincha, fazendo 
uma associação com o pássaro 
de mesmo nome, muito comum 
na região em que nasceu

Jairzinho, Mauricio e Túlio (esq. p/ dir)
foram outros craques que honraram esta camisa

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

TÍTULOS NO BOTAFOGO (1925 - 1964)

Média
de gols
por jogo

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

7º maior jogador do século XX - FIFA
8º maior jogador do mundo do século XX - IFFHS

6 reconhecimentos
internacionais

Seleção de Futebol do século XX - FIFA
Seleção de todos os tempos da Copa - FIFA

4º maior jogador sulamericano do século XX - IFFHS
2º maior jogador brasileiro do século XX - IFFHS
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Joelhos de Garrincha



Túlio Maravilha
Túlio Humberto Pereira Costa
Faro de gols, irreverência e protagonismo definem um dos maiores goleadores e jogadores polêmicos 
que o Brasil já viu. Antes de chegar ao Botafogo, já havia sido artilheiro do Brasileirão uma vez e no 
Glorioso foi mais duas: uma na edição de 1994 e a outra no inesquecível ano de 1995, quando 
alcançou a incrível marca de 23 gols em 25 jogos, marcou um gol em cada jogo da final contra o 
Santos e, desta forma, ao lado de Wagner, Donizete, Sérgio Manoel, Gottardo e Gonçalves, tornou-se 
um dos personagens principais do título brasileiro, consagrou-se como herói e escreveu seu nome para 
sempre na história do Botafogo e do futebol nacional

02/06/1969

Posição
Centroavante (atacante)
No time do técnico Paulo Autori campeão brasileiro de 1995, 
Túlio formou dupla de ataque bem sucedida com Donizete,
o “Pantera”. Outros jogadores que marcaram este elenco 
foram os zagueiros Gonçalves e Wilson Gottardo, além do 
histórico goleiro Wagner

Herdeiro da camisa 7
Consagrada por Garrincha, a camisa 
mais importante do clube foi usada por 
Túlio, que não se intimidou e fez jus à 
grandeza da mesma. Também vestiu a 9

Dozinete

Wagner
W. Gottardo

Gonçalves

Sérgio
Manoel

TÍTULOS NO BOTAFOGO (1994 - 1996 e 1998)

FICHA TÉCNICA

Torneio Rio
São Paulo

1 

Torneios
Amistosos

6 

Campeonato
Brasileiro

1 

LANCE MARCANTE
Final do Campeonato Brasileiro de 1995

1 x 1

24’ do 1º tempo
Após vencer o primeiro jogo da final por 2x1 no Maracanã,
o Botafogo foi ao Pacaembu precisando somente de um empate,
e foi o que aconteceu. Túlio colocou o Botafogo na frente do
placar e garantiu o título de campeão brasileiro ao Glorioso

Falta sofrida por André Silva na lateral-esquerda.
Sérgio Manoel faz a cobrança alçando a bola na área1

2

3

Edinho

Geovanni

Narciso

Ronaldo

Túlio

Donizete

Jamir

Sérgio
Manoel

1

2

3

Jamir vence o duelo no alto com Ronaldo
e cabeceia a bola em direção ao chão

A bola acha Túlio Maravilha dentro da 
pequena área, que não perdoa e marca
o gol mais importante de sua carreira

HISTÓRIA NO BOTAFOGO (1994 - 1996 e 1998)

‘94

‘95

‘96

‘98

Estreia pelo Botafogo e conquista
seu primeiro Campeonato Carioca, 
sobre o “Expresso da Vitória” do Vasco

Túlio profetizou que terminaria o 
campeonato como artilheiro e 
campeão brasileiro. E assim se fez.
Em uma final marcada por polêmicas, 
o Botafogo enfim venceu o rival 
Santos e conquistou o título mais 
importante de sua história

Venceu a Taça Teresa Herrera sobre
a então recém campeã da Liga dos 
Campeões da época, a Juventus.
Na final, Túlio marcou três dos
quatro gols no empate por 4 x 4.
Nos pênaltis, Wagner agarrou duas 
cobranças e definiu o campeão

Em breve retorno ao clube, forma 
dupla de ataque com Bebeto e é 
campeão do Torneio Rio-São Paulo

Anos e fatos Nº de títulos

2 3 4 51

Garrincha, Jairzinho e Maurício (esq. p/ direita)
foram outros ídolos que vestiram a camisa 7

8
títulos

coletivos

2x Melhor atacante
do Brasil (’94 e ‘95)

11 prêmios
individuais

2x Bola de Prata da
Revista Placar (’94 e ‘95)

3x Chuteira de Ouro
do Brasil (’94, ‘95 e ’96)

1x Jogador brasileiro
do ano (’95)

2x Chuteira de Ouro do
Campeonato Brasileiro (’94 e ‘95)

1x Melhor atacante do
Campeonato Brasileiro (’95)

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:ESTATÍSTICAS

Entre os maiores
artilheiros por temporada

Entre os maiores
artilheiros do clube

Nº de vezesNomeGolsNome

1º Carvalho Leite 81º Quarentinha

Uma média de gols invejável
Comparado com outros grandes artilheiros do Botafogo, a média
de gols de Túlio impressiona, chegando a 0,7 gol por jogo.
Pela seleção não foi diferente, mesmo com uma passagem curta,
marcou 13 gols em 13 jogos, a melhor média de gols de um jogador
na seleção brasileira

A busca pelo milésimo gol
No ano de 2014, aos 44 anos, Túlio realizou um feito que apenas
Pelé e Romário fizeram: marcou 1000 gols. A contagem foi
feita pelo próprio atacante e, mesmo contestada por alguns,
não desmerece a carreira vitoriosa de um dos atacantes mais
emblemáticos que o Brasil já viu jogar

Aproximadamente 2 a cada 10 gols de Túlio foram marcados pelo Botafogo

313

2º Nilo 62º Carvalho Leite 261

2º Heleno de Freitas 6Garrincha 2453º

3º Túlio Maravilha 4Heleno de Freitas 2094º

Nilo Murtinho 1905º

Jairzinho 1866º

Octávio Moraes 1717º

Túlio Maravilha 1598º

3º Quarentinha 4

3º Flávio Ramos 4

4º Jairzinho 3

4º Roberto Miranda 3

93,5% 91,1%

7,6% 5,5%

172
gols

236
partidas

13

159 223

13

Tardará muito até
que o futebol invente 
um gênero de gol que
Túlio não tenha feito

ARMANDO NOGUEIRA

10,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Túlio Maravilha

10,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Quarentinha

10,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Garrincha

10,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Heleno de Freitas
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Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

Jefferson
Jefferson de Oliveira Galvão
Ídolo mais recente do Botafogo, escreveu seu nome em definitivo na história do Glorioso ao tornar-se 
o goleiro que mais vestiu a camisa número um do time − ultrapassando até mesmo outro ídolo 
alvinegro, Manga − e o terceiro jogador que mais atuou pelo clube, estando atrás apenas de ninguém 
menos que Nilton Santos e Garrincha. Dono de reflexos apurados, grande habilidade para agarrar 
pênaltis e frieza para decidir no último instante, o “Gato Negro” sempre foi símbolo de segurança na 
defesa alvinegra. Embora tenha atuado poucas vezes pela seleção, até hoje é reconhecido como um 
dos melhores goleiros da sua geração 

02/01/1983

TÍTULOS NO BOTAFOGO (2003 - 2018)

14
títulos

coletivos 3 Taças-Rio

3 Estaduais

3 Taças-Guanabara

3  Superclássicos

1  Brasileirão
   (série B)

1  Copa das Confederações

Entre os que mais
atuaram pelo clube

69,5%

30
,5

% 50% 50%

Nome

45,8% 26,1% 28,1%

119  empates 128  derrotas209  vitórias

Aproveitamento pela seleção brasileira 

77,3% 9,1% 13,6%

2  empates 3  derrotas17  vitórias

1º Nilton Santos 721

2º Garrincha 612

3º Je�erson 456

4º Waltencir 453

5º Quarentinha 444

Jogos

Entre os goleiros que
mais pegaram pênalti

Nome

1º Je�erson 19

2º Gatito Fernandez 10

3º Wagner 9

4º Oswaldo Baliza 6

5º Manga 5

Defesas

HISTÓRIA NO BOTAFOGO E NA SELEÇÃO (2003 - 2018)

LANCES MARCANTES

Botafogo Seleção brasileiraLegenda:

6

‘03

‘04
’05

‘09

‘10

‘13

‘14

‘15

Assume a titularidade no time
e destaca-se no cenário nacional.
Transfere-se para o futebol turco em
2005, no qual permaneceu até 2009

No retorno ao Botafogo, reestreou
em grande estilo contra o Fluminense
e foi crucial para manter o Botafogo
na série A do Brasileirão

Emprestado pelo Cruzeiro, chegou ao 
Botafogo para ser suplente do goleiro 
Max na disputa da série B

Herói na conquista do Campeonato 
Carioca sobre o Flamengo, defendeu 
pênalti de Adriano aos 44min do 
segundo tempo. Eleito melhor jogador 
e goleiro da competição, alcançou a 
tão sonhada primeira convocação        
  para a seleção brasileira

Vence mais um Superclássico 
das Américas pelo Brasil e no 
Botafogo ganha a Taça Rio

Conquista seu primeiro
Superclássico das Américas
como goleiro titular

Conquista o Campeonato Carioca de 
forma incontestável, sendo um dos 
líderes da equipe. Foi eleito também o 
melhor goleiro da competição

Destacou-se no Superclássico das 
Américas, quando defendeu pênalti de 
ninguém menos que Lionel Messi.
Viu o 7x1 do banco de reservas

No ano em que o Botafogo disputou
a série B pela segunda vez na história, 
Je�erson provou sua lealdade 
permanecendo na equipe e guiando
o Botafogo de volta à série A

‘18

Após jogar poucas vezes entre 2016
e 2017 devido à uma grave lesão, 
conquista o Campeonato Carioca
e marca seu nome na história ao 
tornar-se o terceiro jogador que
mais vestiu a camisa do Botafogo

Anos e fatos Nº de títulos

2 3 4 51

‘12

‘11

Herrera

Seedorf

Loco
Abreu

FICHA TÉCNICA E CURIOSIDADES

Posição: Goleiro
Em 2010, Je�erson dividiu o campo com o 
argentino Herrera e o uruguaio Loco Abreu, com 
os quais foi Campeão Carioca. Em 2013 também 
foi campeão com o renomado craque Clarence 
Seedorf, compartilhando o posto de líder da 
equipe com o holandês

Uma camisa honrada
Je�erson pode não ter sido o
goleiro que mais conquistou
títulos pelo Botafogo, mas foi
quem mais vestiu a camisa 
número 1, totalizando 456
jogos contra 440 de Manga

Je�erson já agarrou 21 pênaltis entre Botafogo e seleção 
brasileira. Dentre estes, alguns grandes craques já sucumbiram 
diante do ídolo alvinegro, sendo o pênalti cobrado por Adriano na 
final do Carioca de 2010, o mais importante de sua carreira

Manga também foi outro grande
ídolo que vestiu esta camisa

Quebra de jejum
Quando foi convocado para
a Copa do Mundo de 2014, 
Je�erson encerrou um jejum
de 12 anos do Botafogo sem 
representantes na seleção. 
Os últimos haviam sido 
Bebeto e Gonçalves
em 1998, na França
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Altura

1,89m

Je�erson

Manga

O Botafogo precisa de 
mim e eu também preciso 

do Botafogo. Foi um 
casamento que deu certo.

Sou um torcedor do Botafogo. 
Eu amo o Botafogo e me sinto 

em casa. O carinho das pessoas
é sensacional, é inexplicável.
Às vezes fico meio sem graça

com esse carinho

JEFFERSON, sobre permanência no Botafogo
em 2015, ano em que disputou a série B

Altura da trave: 2,44m

1,86m 1,89m

47º
alvinegro

convocado
O Botafogo é o clube que 
mais cedeu jogadores à 
seleção brasileira em

Copas do Mundo

6 prêmios
individuais

2x Melhor goleiro do
Brasileirão (2011 e 2014)

1x Melhor jogador
do Carioca (2010)

1x Troféu Armando
Nogueira (2010)

2x Melhor goleiro do
Carioca (2010 e 2013)

456
partidas

22
partidas

317 11

11139

Aproveitamento pelo Botafogo

Relação entre número de partidas e gols sofridos

ESTATÍSTICAS

Jogos sem sofrer gols Jogos em que sofreu golsLegenda:

Petkovic
(2010)

Juninho P.
(2012)

Messi
(2014)

Adriano
(2010)
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