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Alfonso Darío Pereyra Bueno
Darío Pereyra

Zagueiro
Nascimento: 19/10/1956

Clubes profissionais
1975–1977 Nacional (UR)

1977–1988 São Paulo

1988 Flamengo

1989 Palmeiras

1990–1992 Matsushita (JP)

Montevidéu (Uruguai)

Por Michael Serra

Era craque na bola e na raça, característica comum aos 

jogadores uruguaios. Chegou como meio-campista e demorou a 

se firmar, também por causa de contusões. Somente quando foi 

deslocado para a quarta-zaga, em 1980, voltou a ter  atuações 

destacadas. Após ter ganho confiança, jogou algumas vezes 

como volante e o fez com maestria. Consagrou-se, contudo, 

sendo parceiro de Oscar na defesa são-paulina. Ao lado dele, 

foram 178 partidas (108 vitórias, 40 empates, 30 derrotas)  e 

somente 140 gols sofridos, ou seja, média de 0,78 gol por jogo!

 

Suas arrancadas em direção ao ataque eram de tirar a respiração 

dos torcedores. Tinha uma velocidade incrível e um chute muito 

forte. Além de grande defensor e armador, fez muitos gols pelo 

Tricolor. Em verdade, com 37 gols, é o segundo maior artilheiro 

do clube enquanto defensor, atrás de Roberto Dias (78 gols). 

Curiosamente, os dois jogadores também atuaram como meio-

campistas em fases da carreira no São Paulo.

Foi contratado em 1977 como a se-

gunda transferência mais cara do fu-

tebol brasileiro, até então (5 milhões 

de cruzeiros) 

Originalmente era meia-armador, 

passou a jogar de volante (também 

pela Seleção do Uruguai), mas foi 

como zagueiro, inicialmente impro-

visado por Carlos Alberto Silva, em 

1980, que se consagrou.

2o
maior defensor artilheiro

da história do clube, com37gols



Estreia: 11/12/1977. Campeonato Brasileiro, 

Beira Rio: Internacional 1 x 4 São Paulo
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Títulos conquistados pelo Uruguai: Campeo-

nato Sul-Americano Juvenil de 1975

Em Copas do Mundo: 2 jogos em 1986 (Uru-

guai 0 x 0 Escócia e Uruguai 0 x 1 Argentina)

Desempenho na Seleção Uruguai enquanto 

jogador do São Paulo: 11 jogos, 0 gols (entre 

29/01/1985 e 16/06/1986)

Campeão Paulista de 1980, 1981, 1985 e 

1987 e Campeão Brasileiro de 1977 e 1986

Último jogo: 28/05/1988. Campeonato 

Paulista, Santa Cruz, Botafogo-RP 1 x 1 São 

Paulo

Premiações: Bola de Prata do Brasileirão em 

1981, 1983 e 1986

Estreia: 20/04/1997. Campeonato Paulista, Morumbi: São Paulo 2 x 0 Botafogo-RP

Último jogo: 11/02/1998. Rio-São Paulo, Maracanã: Fluminense 2 x 1 São Paulo

25 vitórias, 22 empates, 16 derrotas

73
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15/03/1978. Copa Libertadores da América.

Darío marcou o gol do São Paulo no empate em 1 a 1 contra 

o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pouco após o Tricolor 

ter sido Campeão Brasileiro contra esse adversário, no mesmo 

local.

09/05/1979. Campeonato Paulista.

Zagueiro artilheiro, Darío Pereyra novamente marcou e deu a 

vitória ao Tricolor no clássico contra o Palmeiras: 1 a 0.  

03/12/1983. Campeonato Paulista.

Outro gol de Darío que definiu a vitória do São Paulo em um 

jogo decisivo, agora contra o Santos, no Morumbi: 2 a 1.

15/12/1985. Campeonato Paulista.

Primeira partida da final do Campeonato Paulista contra a 

Portuguesa. O São Paulo venceu a Lusa por 3 a 1, com ótima 

partida de Darío, que aproveitou e deixou mais um gol anotado.

Jogos importantes ou memoráveis




