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[Sobre... 

 
O FALECIMENTO DO JORNALISTA ESPORTIVO E EMPRESÁRIO, 

LUCIANO DO VALLE].  
     

21 de abril de 2014 

 

 

Luciano do Valle 
 

Não o conheci pessoalmente. E nem precisei, pois Luciano do Valle é um 

daqueles seres humanos que, de vez em quando, surgem no mundo, para fazê-lo um 

pouco melhor de se viver. 

Tinha seus defeitos – aliás, como todos nós temos – e, confesso que eu nem era 

assim tão fã do seu estilo de narração, que algumas vezes me soava bairrista e 

preconceituoso.  

No entanto, Luciano era um visionário, um pioneiro. Ousou fazer coisas que 

ninguém tinha coragem para fazer, no seu tempo. Tinha o olhar lá adiante, no futuro. O 

chamado esporte amador praticado no Brasil deve muito a esse homem.  

Duas ações suas me chamaram (e muito!) a atenção: O jogo épico de vôlei entre 

o Brasil e a extinta? União Soviética, em pleno estádio do Maracanã, em 26 de julho de 

1983, e, entre 1987 e meados da década de 90, a sua ‘audácia’ de ser técnico do time de 

futebol de veteranos do Brasil (alguns chamam de ‘Masters’, ou ‘Sêniors’). 

No jogo de vôlei em questão, além das condições do clima (o jogo estava 

programado para acontecer no dia 17 de julho de 1983, uma quarta-feira, às 21h30min., 

mas, uma chuva torrencial no Rio de Janeiro fez com que a partida fosse transferida 

para o dia 26 de julho do mesmo ano), Luciano do Valle ainda teve que superar a 

arrogância da Rede Globo, que sequer se deu ao ‘luxo’ de veicular alguma nota em seus 

veículos de comunicação, sobre o evento. 

  E olhem que não era um evento qualquer, afinal, a equipe campeã mundial e 

medalha de ouro olímpica (a ex-URSS) ia enfrentar o Brasil, que era o vice-campeão 

mundial de 1982. E, simplesmente, o jogo ia ser realizado em um estádio de futebol, 

algo totalmente inédito, naquela época. E, mais ainda, não um estádio qualquer, mas o 

lendário e gigantesco estádio do Maracanã!  

Mas,  como os pioneiros precisam também serem  bafejados com  os  bons  

ventos  do  destino,   a  Rede  Record  transmitiu  o jogaço ao vivo para todo o Brasil. E 

a Rede ABC transmitiu o evento para os Estados Unidos. Ah, e a BBC de Londres (uma 

das maiores e mais conceituadas redes de mídia do planeta!), transmitiu o jogo épico 

para todo o Reino Unido.  E  tem  mais:  A  partida  detém  o  maior  público  de vôlei já  
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[continuação de “Luciano do Valle”, de Luíz Fernando Liveira........................................................................................................................................] 

 

registrado à céu aberto, extra-oficialmente, com ‘somente’ 114 mil expectadores, que 

viram o time brasileiro ganhar dos imbatíveis soviéticos por 3 sets a 1!  

Esse evento, que a maioria da mídia e setores empresariais se recusaram a apoiar 

na época, por acharem inviável e megalômano (seria o nosso Complexo de Vira-

Latas?), foi o pontapé inicial para transformar o Brasil na potência que é, atualmente, no 

voleibol mundial. 

A outra ação de Luciano do Valle que me marcou muito, foi a idéia de criar um 

torneio de futebol com os jogadores veteranos, a nível mundial. A idéia logo vingou, 

pois muitos futebolistas de renome, aposentados, como Uwe Seeler, Paul Breitner, Gerd 

Müller, Fachetti, Boninsegna, Mário Kempes, Brindisi, Gatti, e, o considerado o maior 

de todos os futebolistas, Pelé, se entusiasmaram, e resolveram dar força ao evento. 

Assim, em 1987, surgiu o I Mundialito de Futebol Sêniors, com sede em São Paulo, 

Brasil. 

Das 6 edições realizadas do torneio, o Brasil se sagrou campeão em 4 

oportunidades, sempre com bons públicos nos estádios, e Luciano do Valle com a 

‘ousadia’ de ser técnico de futebolistas da estirpe de Roberto Dinamite, Zico, Rivellino, 

Gerson, Jairzinho, Dadá Maravilha, e o ‘rei’ Pelé, dentre tantos outros...  

É uma pena que a nossa memória curta logo esquecerá os atos grandiosos desse 

grande brasileiro. Luciano do Valle é um daqueles seres humanos que nos farão muita 

falta, sem dúvida. 

 

 

 
 


