
inda garoto, o sul-

mato-grossense 

de nascimento e 

paulista de cora

ç ã o , Regina ldo 

Leme, já participava das compe

tições de carrinho de rolimã com 

os amigos, pois gostava da adre

nalina das ladeiras. Apesar de 

inicialmente ser uma simples 

diversão, a relação com os carros 

acendeu o desejo de correr pro

fissionalmente. Porém, a reali

dade da família não possibilitou 

que seu pai bancasse uma carrei

ra na F-1 ou em qualquer outra 

c a t e g o r i a automobilística. 

Nenhum drama. O fato de não se 

tornar um piloto profissional não 

foi motivo de frustração, pelo 

contrário, fez com que ele continuasse acompa

nhando as corridas como fã e trilhasse seu caminho 

como especialista no assunto. 

Leme veio para a capital paulista e se formou 

em jornalismo na Cásper Libero. Rapidamente 

entrou no jornal O Estado de S. Paulo para 

cobrir esportes, em 1 9 6 8 . "Quando cheguei ao 

Estadão, o jornal não t inha cobertura de au to

mobil ismo. Eu não ficava pensando nisso 

[cobrir F-1]. Mergulhei de cabeça na editoria 

esportiva. Aliás, desde que comecei minha 

carreira, nunca fiz algo que não tenha sido 

esporte." Ainda que gostasse das pistas, o jor

nalista não forçou a situação. Seu envolvi

mento com as matérias automobilísticas acon

teceu naturalmente, enquanto a modalidade se 

popularizava entre os brasileiros. 

Pelo jornal, chegou a cobrir diversas corri

das e, mesmo sendo novo no ramo, era trata

do como especialista quando 

comparado aos colegas. "Os 

veículos enviavam jornalistas 

conceituados para os torneios. 

Nunca me esqueço de nomes 

como José Maria de Aquino e 

Clóvis Rossi." O próprio Rossi 

conta como conheceu Leme 

nos tempos de Estadão. "Foi a 

turma do esporte daquela época 

que 'inventou' o Reginaldo na 

F-1." Colunista da Folha, Rossi 

lembra que cobriu somente uma 

corrida no maior torneio auto

mobilístico do mundo, o GP de 

Mônaco, em 1 9 9 4 . Primeiro 

circuito sem a participação de 

Senna. "Fui escolhido por ser o 

repórter de maior experiência 

internacional, embora não saiba 

nem trocar o pneu de um carro. Mas pude contar 

sempre com a ajuda dele", diz o colega. 

Responsável pelo primeiro emprego de Leme, 

o então editor de esportes do Estadão, Ludenberg 

Góes, lembra que o jovem repórter foi até o jor

nal em uma época que ele buscava renovar sua 

equipe com sangue novo. "O Reginaldo foi apre

sentado a mim pelo técnico João Havelino, que 

era muito meu amigo e conhecia uma tia sua. 

Assim que ele terminou a faculdade, entrou no 

jornal.". Góes lembra que acabou destacando 

Leme para cobrir F-1 pelo gosto que o jovem 

tinha pelo esporte. Sua primeira viagem foi para 

a Inglaterra acompanhar o Emerson Fittipaldi. 

Até hoje, Góes lembra da gratidão demonstrada 

por Leme, que o chamou inclusive para ser 

padrinho de casamento de sua filha. "Até hoje 

ele é uma pessoa muito grata, sempre que con

versa comigo lembra e agradece." 
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TELESPECTADOR DA HISTORIA 
O mergulho no mundo esportivo também ren

deu a Leme uma experiência histórica: cobrir o 

milésimo gol do Pelé. "Em 1969 , o Estadão tinha 

decidido que eu e mais quatro colegas teríamos a 

chance de cobrir esse momento da carreira do Pelé. 

Para isso, fizeram um sorteio. Tirei o último de 

quatro jogos. Nessa hora, já pensei que seria 

impossível o Pelé só marcar esse gol no último 

jogo. O time do Santos tinha quatro partidas pela 

frente. Quando faltavam apenas três, o gol ainda 

não tinha saído. No último jogo, o rei do futebol 

chegou ao Maracanã com saldo de 9 9 9 gols e aca

bei tendo a sorte de registrar esse momento." 

Na época, a redação de esportes era dividida por 

setoristas de clube. Leme cobria o Palmeiras nos 

tempos de Ademir da Guia, Dudu, Leão e Luís 

Pereira. "Com esse time eu comecei a viajar o 

mundo em 1970 . " Ainda no futebol, chegou a 

cobrir as Copas de 1978 ,1982 e 1986, mas o envol

vimento com a F-1 já começava lhe privar de 

outras coisas. "Poderia ter feito mais Copas. Em 

1990 , eu estava pronto para ir à Itália, mas tive que 

ficar para dar atenção especial à F-1, pois a moda

lidade já era bem forte por causa do Senna. Fiquei 

fora da equipe da TV Globo que foi cobrir o 

Mundial." Em 1994, aconteceu a mesma coisa. Em 

seus cálculos, o jornalista poderia ter feito cinco 

campeonatos mundiais de futebol, mas cobriu 

somente três. Olimpíadas foram duas. 

CONSTRUINDO CREDIBILIDADE 
Reginaldo Leme ficou no Estadão durante dez 

anos, quando recebeu a proposta de se transferir 

para a TV Globo como editor. Acumulou por um 

ano o trabalho no jornal e na emissora. "Eu não 

fui para a Globo cobrir automobilismo. Cheguei 

para ser editor de esportes. Foi muito difícil 

desapegar do jornal. Naquela época o jornalismo 

da emissora ainda estava sendo formado. Eles 

buscavam na mídia impressa os bons profissio

nais." Apesar do apego com a antiga casa, ele 

estava encantado com o novo formato. Ser edi

tor não era seu negócio e foi voltando à reporta

gem que se viu realizado novamente. 

Sua primeira corrida in loco pela TV Globo foi o 

GP da Inglaterra de 1981, em Silverstone. Apesar 

da emoção de cobrir a primeira corrida naquele 

novo meio, ele confessa que não chegou a se des

lumbrar com o tema e que até então já tinha feito 

mais de 80 corridas e presenciado umas 40 na 

pista pelo Estadão. Hoje, esse número pode ter 

ultrapassado 5 0 0 grandes prêmios. "Novidade 

para mim foi o fato de trabalhar para televisão em 

uma época que os recursos eram limitados." Suas 

lembranças estão relacionadas à dinâmica e à difi

culdade operacional. "Nos anos 1970, a sala de 

imprensa chegava a ter 70 jornalistas. Hoje, esse 

número chega a 1.200. Lembro da dificuldade de 

perfurar as fitas e mandar as informações por 

telex. Uma sala de imprensa chegava a ter somen

te três máquinas que estavam sempre ocupadas." 

ENVOLVIMENTO EMOCIONAL 
Além da questão tecnológica, o envolvimento 

com os pilotos era mais forte naquela época do 

que hoje. Leme lembra da primeira morte que teve 

de noticiar e afirma que a experiência foi "destrui

dora". O piloto era o sueco Ronnie Peterson, 

morto em Monza, em 1978. "Dos pilotos estran

geiros, era o cara mais chegado a mim naquela 

época. Ele era muito amigo do Emerson, os tor

neios começavam em São Paulo, eles vinham um 

mês antes e ficavam no Guarujá. Por isso, desen

volvemos uma grande amizade, cansei de convi

ver com ele e sua família na casa do Fittipaldi." 

Quando estava na TV Globo, Leme sofreu com 

a morte do piloto canadense Gilles Villeneuve. 

Para piorar a situação, em decorrência de limita

ções tecnológicas ele teve que gravar dois tipos 
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de passagem em frente ao hospital. Um como se 
o piloto já estivesse morto e outra como se esti
vesse em estado terminal. "Em função do tempo 
que tínhamos para mandar a informação via saté
lite, tive que fazer duas passagens na frente do 
hospital. Tinha que revelar o filme em Bruxelas e 
montar o satélite em Londres para que chegasse 
ao Rio de Janeiro com certo atraso." E foi somen
te jantando em um restaurante em Bruxelas que 
se inteirou sobre a morte do piloto. "Villanova é 
morto", disse o dono do local. 

RELAÇÕES COMPLEXAS 
Dos momentos intr igantes da carreira de 

Leme, está sua relação com o ídolo Ayrton 
Senna. Segundo o jornalista, entre boas e más 
experiências, a relação com o piloto brasileiro 
teve t rês momentos . "Eu era superamigo dele 
na primeira fase, até mesmo um confidente. 
Fui a primeira pessoa do jornalismo com quem 
ele conversou." Apesar da admiração mútua, o 
jornalista conta que eles t iveram uma briga 
feia a ponto de não se falarem mais, nem em 
entrevis tas . "Ele se deixou levar pela opinião 
de terceiros e coletou fatos que diziam contra 
minha conduta. Inclusive um pouco de ciúmes 
que ele me confessou. Dizia que eu dava mais 
atenção ao Piquet." 

A situação ficou insustentável. Como as entre
vistas já não aconteciam, o repórter foi deslocado 
temporariamente para comentar as corridas e 
outro jornalista veio para lhe ajudar. "Essa situação 
durou dois anos, mas, mesmo com toda essa difi
culdade, eu insisti, já que ele não dava entrevistas, 
eu me aproximava e anotava o que ele falava para 
outros jornalistas." Em 1992, o tempo de tensão 
acabou. Após uma corrida, Senna chamou Leme e 
disse ao repórter que percebeu seu esforço em 
separar bem as coisas. Pediu para esquecer tudo. 
Dali em diante voltaram a se falar. 

A relação mudou e nunca mais voltou a ser a 
mesma. Entretanto, Leme aponta que se Senna esti
vesse vivo eles seriam bons amigos. "Eu nunca vou 
saber o que realmente passou pela cabeça dele. Mas 
hoje em dia tenho certeza de que seríamos grandes 
amigos. Tanto que na época do rompimento a famí
lia me tratava muito bem, hoje mesmo já conversei 
bastante com a irmã dele e admiro o trabalho dela." 
Leme atribui as atitudes de Senna à dinâmica do 
mundo das corridas. "Acho que todo ídolo é levado 
a ter um pé atrás com todo mundo. Eu acho que nos 
outros esportes isso também acontece." 

BASTIDORES DA IMPRENSA 
Ao comparar a cobertura jornalística do auto

mobilismo de hoje e de seu início de carreira, Leme 
é cauteloso, mas explica a diferença dos jornalistas 
da época que o esporte ainda era expertise de pou
cos profissionais. "O que acontecia é que, nos 
tempos do Émerson, muitos jornalistas desprepa
rados saíam para cobrir os torneios. Aqui no 
Grande Prêmio do Brasil jornais chegavam a man
dar seis caras. Tinham alguns que iam para fazer o 
entorno da corrida. Esses causavam muitos pro
blemas com perguntas que não tinham nada a ver 
com o contexto dos pilotos." O jornalista lembra 
uma situação em que um jornalista carioca que 
apareceu em Mônaco se dirigia às filhas do prínci
pe de forma totalmente desrespeitosa. 

Sobre a cobertura atual, Leme aponta que, a 
partir dos anos 1980 , a situação começou a 
mudar. "Os bons jornalistas não eram de auto
mobilismo, alguns do JB, de O Globo, Estadão e 
Folha. Basicamente os quatro jornais que sempre 
cobriram. Esses caras mudaram o conceito de 
jornalismo esportivo automobilístico." Ele apon
ta também que a mudança no perfil do público 
contribuiu para qualificar a cobertura. "O Brasil 
ganhou um campeonato com o Emerson, depois 
veio a geração Piquet, a geração Senna, tudo isso 
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contribuiu para que o público começasse a ficar 

mais exigente e, automaticamente, a qualidade se 

elevou." Leme conta que uma vez o Piquet reuniu 

um grupo de jornalistas brasileiros e os parabeni

zou pelo trabalho que vinham fazendo. 

FUTURO DA F-1 
Sobre o momento da F-1 no Brasil, que para 

muitos parece em baixa em função da queda de 

audiência e da ausência de campeões brasileiros, 

Leme admite que faltam vínculos para envolver 

a torcida, mas assinala que isso é questão de 

tempo. "De fato as coisas mudaram muito, mas 

posso dizer que hoje existe uma audiência 

daqueles que são profundamente conhecedores 

do esporte, esses pontos de audiência não se 

perdem, independentemente de termos ou não 

um brasileiro no pódio. Por outro lado, o público 

que gosta de ter um ídolo se afastou." O jorna

lista reconhece que deixaram de vir novas pes

soas como Ayrton Senna. "Já encontrei muita 

gente dizendo que mesmo depois da morte do 

Senna viu todas as corridas. Mas vai haver reno

vação e vejo novos nomes despontarem." 

Com mais de 40 anos de carreira, Leme tam

bém tem sua veia empreendedora, criou em 1992 
o "Anuário Automotor", publicação que registra 

os bastidores e as principais informações do 

automobilismo mundial. "No mundo existem 

hoje oito ou nove anuários, não mais do que isso. 

Na época em que criamos o anuário eram regis

tradas informações mais estatísticas, mas com o 

tempo eu vi que precisava de algo que tornasse 

aquela publicação uma fonte de consulta perma

nente para quem gosta do assunto." 

Além dos comentários da F-1, Leme apresenta o 

programa "Linha de Chegada" na SporTV, assina 

uma coluna no Estadão e mantém o blog "Sinal 

Verde" onde conta os bastidores das corridas. Sua 

rotina é complicada. A agenda mais ainda. Quase 

não é possível encontrá-lo em São Paulo onde 

reside. "Essa história de sair na quarta e voltar na 

outra terça realmente é complicado. Tenho três 

filhas, acompanhei o crescimento delas, mas não 

tão próximo como eu gostaria, mas estou pensan

do em uma estratégia de pegar uns dois, três 

meses e ficar fixo em algum ponto da Europa." 

Apesar da correria, Leme admite a vontade de 

apresentar um programa na TV Globo. "Nem que 

fosse para entrar no domingo de madrugada, um 

formato para dar as principais notícias do que 

acontece no esporte automotor no mundo e even

tualmente grandes entrevistas." I 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 281, p. 76-80, ago. 2012.




