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Danilo Vieira: “Eu acho que é um privilégio trabalhar na TV” 

 

Símbolo de uma nova geração do jornalismo, Danilo Vieira explica como conseguiu 

espaço para expressar seu estilo textual em suas reportagens dentro de uma grande emissora 

de tv. Ele ainda conta que, para isso, precisou ultrapassar obstáculos técnicos, se aprimorar 

como jornalista e até mesmo ser conhecido como "marrento e temperamental" dentro da 

redação. 

O jornalista, que já atuou em assessoria, edição e produção, hoje é repórter de 

importantes jornais da Rede Globo, como o Bom Dia Brasil, RJTV e Jornal Nacional. Em um 

feriado - dia que seria de folga para muitos - Danilo disponibilizou uma hora de sua rotina 

corrida para responder algumas perguntas. Nessa entrevista ele conta um pouco sobre as 

dificuldades que enfrentou no início da carreira, o dia-a-dia agitado de sua profissão como 

repórter e o processo de construção de seus textos, reconhecidos por serem bastante 

humanizados.  



 

Como foi o início da sua trajetória no jornalismo? As áreas e os lugares onde você 

trabalhou?  

R.: Quando eu estava na faculdade era aquela coisa: pegar o primeiro estágio que aparecesse, 

vocês sabem como é (risos). Por isso, trabalhei muito em assessoria nessa época. Assessoria 

de banco, de ONG...  Foi aí que eu fiz o teste de estágio aqui pra Globo e tentei três vezes. 

Passei na última. Eu comecei na TV estagiando 2 anos no Bom Dia Brasil na produção e, 

principalmente, na edição - no Bom Dia a gente se virava com tudo -, até que depois eu fui 

contratado como trainee. Esse foi o comecinho de tudo. 

 

Você foi editor no Bom Dia Brasil por 5 anos. Como foi essa passagem de editor de 

reportagem a repórter propriamente? 

R.: Muito difícil! Pra mim foi como começar de novo, porque por mais que eu soubesse 

como funcionava e o que uma boa matéria jornalística precisava ter, é muito difícil quando 

você vai pra frente da câmera, tipo: como é que eu vou olhar? O que eu vou fazer com a 

minha mão? Como é que eu vou falar? Primeiro você pensa assim: o que eu tenho que fazer 

pra ser bom? Aí você imagina: ah, tenho que fazer isso. Mas na hora de executar, aquilo sai 

totalmente diferente, porque você sabe como é, mas não sabe muito bem como chegar lá. Às 

vezes você acha que está falando de um jeito e quando olha na câmera está falando de outro. 

E pra mim foi ainda mais difícil porque eu comecei no RJ, um jornal local que tem uma 

particularidade: é muito corrido! Pra mim foi o desafio dos desafios porque juntou 

inexperiência, insegurança e pressa.  

 

E como você lidou com essa dificuldade no início das suas reportagens? Aconteceu 

alguma coisa que te marcou? 

R.: Nos meus primeiros meses como repórter eu não ficava satisfeito com o que eu fazia e 

minha chefia provavelmente não também (risos). Tinha as pessoas em casa que viam e outras 

até hoje comentam: nossa eu vi você começando né, eu lembro. E aí eu fui ser repórter da 

madrugada, tipo "bota ele lá no escanteio". Mas pra mim foi muito bom. A madrugada foi a 

minha escola de reportagem porque ela me deu tempo para gravar e olhar, "ah não, isso aqui 



não ficou bom, deixa eu fazer de novo".  Tempo pra olhar e escrever em cima da imagem o 

que, na televisão, é fundamental, coisa que eu não tinha como fazer no RJ.  Então eu fiquei 2 

anos na madrugada meio que lapidando isso e eu acho que eu cresci muito nessa fase.  

 

Como surgiu o convite para você fazer sua primeira matéria para o Jornal Nacional e 

como foi esse momento para você?  

R.: Foi uma fase que a TV estava procurando novas linguagens. "Quem são esses novos 

nomes, essas novas caras que tão no nosso jornalismo e que ainda não tiveram essa 

oportunidade?". E aí teve o Phelipe Siani, Felipe Santana, Pedro Vedova, eu... E ah, eu não 

acreditei, "que isso, como assim?!". Porque eu estava fazendo reportagem na madrugada né e 

aí falaram "olha, tem um projeto aí do JN e a gente queria que você fizesse uma matéria". Eu 

fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo muito inseguro, sabe? E até hoje eu sinto esse frio na 

barriga: caramba o Jornal Nacional! É um peso né, é o jornal mais importante da casa, existe 

uma estrutura muito grande, o que ele diz tem muito peso. Então, pra mim, ainda não é uma 

coisa confortável. Não é uma coisa que eu faça fácil (risos). Faço ainda pensando muito, 

tomando muito cuidado e o meu exercício é até não ficar muito preocupado porque isso, às 

vezes, acaba tolhendo a sua espontaneidade, que eu acho muito importante na tv. Eu ainda to 

tentando encontrar um meio termo nisso aí. 

"E até hoje eu sinto esse frio na barriga: caramba o Jornal Nacional!" 

 

Quando entramos em contato com você, você disse que entraria de férias e quando 

voltasse poderia marcar com a gente. E logo na manhã seguinte à sua volta você já 

estava fazendo uma matéria. Como é isso de em pouquíssimo tempo você já estar 

inteirado de um assunto a ponto de conduzir uma reportagem?  

R.: Eu acho que quando se trabalha com jornalismo você tem meio que uma obrigação de 

estar sempre ligado nas coisas que estão acontecendo. Porque se você não ta ligado, 

invariavelmente aquele assunto vai cair no seu colo, é fato. Então não é que eu passe as 

minhas férias assim, ligado nas coisas... 

 

 



O jornalista realmente entra de férias? 

R.: Tem férias! Claro que tem, consegue descansar. Mas eu acho que é uma coisa da natureza 

da profissão, você ser curioso né, de saber que o mundo são várias histórias e elas se 

desenvolvem dentro das suas esferas. Então existe a história que está se desenvolvendo na 

assembleia legislativa, na Rocinha, em Brasília... Então eu tenho uma curiosidade de saber 

qual é o próximo capítulo dessas histórias. Pra mim não é muito, assim, um sufoco. É até uma 

curiosidade, um sentimento de "ah, deixa eu ver aqui o que ta acontecendo", "prenderam o 

Picciani? Não prenderam?", "quem é que estão prendendo agora?". Mas é claro que quando 

você volta de viagem e cai num factual que requer muitos detalhes e muita atenção é sempre 

um pouco mais difícil, mas é como qualquer outro trabalho né, você tá num descanso e 

depois você já volta no meio de uma loucura. 

 

Alguma vez essas rotinas agitadas já chegaram a te incomodar ou atrapalhar de alguma 

forma? 

R.: Isso atrapalha de todas as formas que você imagina! Pra marcar um dentista eu tenho que 

pedir pra minha chefe: olha marquei dentista tal dia, se você puder não me botar nesse 

horário... A gente sabe que os jornais são em horários variados e que estamos sujeitos a isso, 

mas acho que é até bom pra gente. Tudo tem os seus ônus e bônus né. Eu acho que é um 

privilégio trabalhar na TV, trabalhar pros jornais que eu trabalho, ser requisitado pra horários 

diferentes. O lado ruim é você não conseguir programar tua vida né. Mas enfim, a gente lida 

com as coisas como elas são. 

 

Os textos das suas reportagens são bastante criativos e informais... Qual o segredo para 

construí-los? O que você pensa quando está montando o roteiro textual e o que te 

inspira a fazer esse tipo de texto? 

R.: Um texto que eu vou fazer sobre uma matéria mais factual, ou sobre política, ou sobre 

polícia, não pode ter a mesma característica do que um texto sobre comportamento, ou sobre 

um show. Então eu tento, primeiro de tudo, entender o que eu estou falando, "isso faz 

sentido?", "isso ta bem contado?", "isso ta  bem escrito ou não?", "se não tá, o que eu posso 

melhorar?". Outra coisa é a imagem que é muito importante na televisão. Ela é muito aquela 

coisa da sensação, de você olhar e pensar: o que essa imagem me transmite? O que ela me 



traduz? Qual é a impressão que eu tenho? Qual informação que ela me dá quando eu olho pra 

ela? Então eu tento conjugar a forma com que eu gostaria de ouvir aquela informação com a 

impressão que a imagem me causa, e acho importante você transmitir isso a partir de uma boa 

forma. O que significa que você tem que buscar sua referência. No meu caso, são referências 

que combinam com o que eu gosto de ler do mundo. Acredito muito que o olhar da crônica é 

um encontro do jornalismo com a poesia, o que é sensacional. Além disso, acho que a poesia 

é uma escrita cheia de imagem, assim como a televisão. Então a linguagem da poesia é muito 

parecida com a linguagem televisiva nesse sentido, uma linguagem que tem que ser muito 

enxuta, mas carregada de imagem. Não me considero um literata, um cara que conhece muito 

de poesia não, mas as coisas que eu gosto de ler eu gravo na minha memória e tento fazer da 

minha forma de escrever um pouco dessa música que tem a poesia porque eu acho que ela 

combina com a televisão. 

"Acredito muito que o olhar da crônica é um encontro do jornalismo com a 

poesia, o que é sensacional." 

 

Muita gente te identifica por causa dessa descontração dos seus textos. A partir de que 

momento você se sentiu à vontade para colocar a sua personalidade nas matérias? Foi 

fácil?  

R.: É tudo uma questão dos espaços que você vai conquistando. Eu acho que tem muita gente 

que escreve assim também na TV. É claro que cada um tem o seu estilo, tem o seu jeito, mas 

quando eu, por exemplo, comecei a descobrir o meu e quis escrever assim nas reportagens, eu 

tive muita reação. Os editores cortavam né, não queriam: a gente não fala assim, ninguém vai 

entender, ah, ta querendo fazer diferente. E eu ficava muito chateado com isso, mas, ao 

mesmo tempo, eu tinha a convicção que aquela era a minha forma de contar história, que não 

tava ruim, que poderia ser bem aceito, então eu insisti. A minha decisão foi não me anular em 

função da opinião de um editor. "Por que você ta achando isso?". "O seu estilo de contar é 

esse, o meu é esse.". E aí eu fiquei com uma certa fama de "ah, o Danilo é marrento, o Danilo 

é temperamental", mas eu achava importante bater o pé e falar não. É claro que sempre existe 

o meio termo, muitas vezes eu posso ter sido temperamental e marrento sim (risos), é uma 

questão de conversar..., mas ao mesmo tempo, eu consegui que algumas pessoas passassem a 

falar "não, opa, vamos chamar ele pra fazer mais coisas assim porque ficou legal". Então eu 

acho que isso me conferiu um espaço, nesse sentido, importante. E hoje eu sou tido lá dentro 



como um cara que tem aptidão pra fazer matérias mais humanizadas, onde tem essa leveza. O 

que é bom, mas também não pode ser um limitador, senão você vira o cara que vai fazer só as 

amenidades e o mundo não é isso. É sempre uma preocupação minha, é um espaço que eu 

ainda estou construindo.  

 

Essa reprovação vinha só por parte dos editores ou você sente ou já sentiu isso por parte 

de jornalistas mais veteranos e do público também? 

R.: De veteranos eu nunca senti diretamente... Acredito que sim, mas é sempre uma questão 

de interpretação né. Acho que talvez seja difícil pra alguém que trabalha há muito tempo na 

rede de repente ver um menino que trabalhava na madrugada fazendo matéria pro Jornal 

Nacional. Aí pensam "ah, mas esse cara não tem tantos predicados assim", e talvez 

estivessem certos e eu realmente não tivesse... E eu não sei o que as pessoas realmente acham 

do meu trabalho. Eu sei quando elas chegam pra mim e comentam "ah eu gosto muito". Mas 

eu acho que não é unanimidade, muita gente talvez não goste tanto, acham que eu faço outra 

coisa que não é jornalismo. O que eu sinto nas pessoas que me abordam é que são sempre 

carinhosas nesse sentido, "poxa eu gosto muito das suas matérias". Às vezes nas redes sociais 

eu senti uma certa crítica sim, principalmente no começo porque a proposta daquela fase do 

jornalismo era ter uma linguagem mais leve, mais conversada, mais jovial... Então ali foi uma 

descoberta pra mim do que que caia bem e do que que não caia e foi uma descoberta da TV 

também pra ver até que ponto a gente tá afim de bancar isso.  

"(...) muita gente talvez não goste tanto, acham que eu faço outra coisa que não 

é jornalismo." 

 

Em uma entrevista para a Faculdade Pinheiro Guimarães você disse que as redações 

precisam de gente de cabelo branco para passar experiência para os estagiários. Como 

você acha que os estudantes de jornalismo podem receber essas instruções sabendo, ao 

mesmo tempo, coloca-las em prática junto com uma a sua personalidade? 

R.: Eu acho que a gente consegue isso através da conversa, da solidariedade, da amizade, do 

companheirismo. Quando a gente chega pra trabalhar em um lugar que já tem pessoas com 

mais experiência: vamos ouvi-las. Ao mesmo tempo, os caras que tem mais experiência: opa, 



vamos ouvir essa galera nova, que tem uma outra visão sobre o mundo. Há dois anos eu era 

novidade, hoje eu já não sou tanto assim, já tem gente mais nova do que eu aí e assim vai ser 

sucessivamente né. Maturidade e renovação têm que andar juntas e talvez o jeito que um 

pessoal que ta na TV há muito tempo faz jornalismo hoje não é igual ao jeito que eles faziam 

há 10 anos, quer dizer, eles são os mesmos profissionais né e o que que mudou? Então esse 

intercâmbio é fundamental e acho que, infelizmente, hoje as redações são majoritariamente 

juvenis, até pelos salários que se praticam no mercado. É uma coisa que eu sempre fico 

observando e pensando a respeito. 

 

Nas Olimpíadas do ano passado um torcedor interrompeu a sua passagem ao vivo 

gritando "fora golpistas". O que você pensou na hora que aquilo aconteceu? 

R.: Eu fiquei surpreso porque não estava esperando ele aparecer. E eu acho que é bobo você 

tentar ficar falando por cima do cara, fingindo que nada aconteceu porque ta todo mundo 

vendo, né. Foi tudo muito rápido, quando ele gritou eu parei, virei pro lado pra ver o que tava 

acontecendo, aí já desplugaram. É uma situação desagradável né. E é sempre alguém que 

geralmente vai acusar sua empresa de totalitária, mas ele é mais totalitário porque tava 

querendo se impor ali no trabalho de alguém.  

 

Você tem ideia do que você diria se não tivessem cortado lá na hora? 

R.: Não (risos). Eu ia falar, sei lá, "ta aí a mensagem do nosso amigo e como eu tava dizendo 

pra vocês, hoje no handball..." 

 

A maioria das informações sobre você na internet são relacionadas à figura do 

"Repórter Gato da Globo". Essas associações constantes te incomodam ou já te 

incomodaram alguma vez? Como você lida com essa situação? 

R.: Se eu disser que não incomoda eu vou estar mentindo, mas o esforço que eu faço é pra 

não incomodar. A minha preocupação é não alimentar isso, não quero ser visto como o 

repórter gato porque eu acho que beleza é uma questão de ponto de vista então eu não posso 

querer enfiar a minha carreira em cima de um ponto de vista. Beleza é uma coisa que passa, 

então não quero basear minha carreira em cima de uma coisa que tem data de validade. E 



acho que é uma coisa boba, ser bonito é um acaso da sua genética e isso não garante posto de 

ninguém, principalmente no jornalismo. Se quiserem me achar bonito, ah gato... legal, tudo 

bem. Não sou ninguém pra falar no que você deve prestar atenção né, mas se quiser prestar 

atenção no texto seja bem-vindo, se quiser prestar atenção em outras coisas, fique à vontade. 

"Beleza é uma coisa que passa, então não quero basear minha carreira em 

cima de uma coisa que tem data de validade." 

 

Qual a mensagem que você deixaria para os futuros jornalistas, como nós? Algum 

conselho, dica, aviso... 

R.: Conselho importante: você entender que o jornalismo é feito para pessoas, falando 

sempre de pessoas. Taxa de juros, operação policial, não importa o que esteja acontecendo, é 

sempre a história de alguém fazendo alguma coisa, que é importante para alguém, por algum 

motivo. Então goste de ouvir as pessoas, se importe com elas. Isso é muito importante. 

Quando você gosta disso, você vai se envolver. Então se envolva com aquilo que você faz, 

não seja indiferente nunca porque você vai ta sempre falando do drama, da dor, da alegria de 

alguém. E leia muito porque o tecido do pensamento é isso, a leitura. Se informe, esteja 

atento ao que está acontecendo à tua volta pra você saber em que mundo você vive e saber 

explicar esse mundo pra alguém. 

 

 

 


