
 A torcida do São Paulo sempre adotou os goleiros do clube como seus maiores 

ídolos. Não é à toa que hoje ela exibe faixas com a frase “Todos têm goleiros, só 

nós temos Rogério Ceni”. Essa safra de ídolos começou com Waldir Peres, ainda 

na década de 1970.  

Depois dele, veio Armelino Donizetti Quagliato, o Zetti, em 1990, que 

conquistou tudo o que pôde pelo São Paulo: campeonatos Paulista, Brasileiro, Libertadores, e 

os títulos mundiais de 1992 e 1993. Na reserva da Seleção Brasileira de 1994, conquistou o 

tetracampeonato. 

Nesse bate-papo, ele nos conta como essa história de sucesso começou ainda na escola, 

quando era só um garotinho, na cidade de Capivari (SP).  

 

 

Você estudou em escola pública? 

Eu nasci na zona rural de Porto Feliz (SP) e só fui estudar quando nos mudamos para Capivari. 

Já tinha 7 ou 8 anos quando fui pela primeira vez para a Escola Municipal Augusto Castanho.  

Qual é a sua principal lembrança do futebol da escola (durante o recreio e as aulas de 

Educação Física)? 

Lembro que na época a escola ainda estava construindo uma quadra. A gente jogava ali 

mesmo, no chão de terra batida, colocando dois tijolos para fazer o gol. Eu nem imaginava que 

um dia seria goleiro, porque eu jogava na linha e era bastante ruim. Mas a escola sempre me 

incentivou a praticar esportes e eu fazia atletismo, handebol, basquete e era muito bom no 

vôlei.  

Acha que o futebol praticado na escola teve alguma influência na sua carreira? 

A escola foi fundamental para a minha carreira, por exercitar a minha coordenação motora e 

as minhas habilidades. Eu podia praticar diversos esportes e a escola participava de olimpíadas 

intermunicipais que incentivavam os alunos. Naquela época, fui fazer um teste em Campinas 

para ser jogador de vôlei, não pensava ainda em ser goleiro. Passei no teste, mas depois, com 

a família e os amigos percebendo a minha habilidade com as mãos, fui tentar ser goleiro do 

Guarani. A escola foi fundamental para me fazer gostar de praticar esportes e para exercitar as 

minhas habilidades. 

 


