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O USO DAS TÉCNICAS DA LITERATURA NA PRODUÇÃO JORNALÍSTICA: 

RESGATE DE CRÔNICAS DE DINORATH DO VALLE 

1. RESUMO 

Algumas práticas comuns à literatura estiveram ligadas ao jornalismo desde a 

criação dos primeiros jornais. No entanto, as constantes modificações na maneira de 

escrever, conforme as transformações ocorridas nas sociedades influenciavam a 

maneira de produzir informação, distanciaram o texto jornalístico da descrição das 

cenas, da liberdade de escrita e da imersão no fato. Assim, passou a ser 

fundamental a notícia escrita de maneira objetiva, imparcial e concisa. Ainda assim, 

o jornalismo literário é um dos gêneros que possibilitam ao jornalista equilibrar 

aspectos inerentes ao jornalismo e à literatura, sendo as crônicas uma de suas 

vertentes capazes de provocar reflexões e realizar críticas sociais a partir de textos 

leves. Dessa forma, a presente pesquisa levanta a importância de manter esse 

gênero jornalístico no noticiário diário, já que pode amadurecer a visão do leitor a 

respeito de diversos temas do cotidiano, além de preservar a história de uma época. 

Para comprovar isso, esta pesquisa se utiliza, como objeto de estudo, das crônicas 

escritas pela professora, escritora e jornalista Dinorath do Valle. 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar de ser exigida nas redações a produção de notícias dentro do esquema do 

lead e da pirâmide invertida, de tempos em tempos profissionais de várias partes do 

mundo resgatam o equilíbrio entre as áreas de jornalismo e literatura, o chamado 

jornalismo literário. Dentro deste gênero, há variadas possibilidades de o jornalista 

exercer essa combinação, sendo uma delas a crônica que se caracteriza por ser um 

registro de acontecimentos em um tempo e espaço determinados, caracterizada 

pela composição leve, que aborda questões reais do cotidiano por meio de uma 

aparente conversa fiada, podendo ser construída de maneira humorística, irônica ou 

até mesmo poética.  

A sua consolidação veio no século XIX como folhetins na França, surgindo nos 

jornais brasileiros na segunda metade do século XIX. Aos poucos, o folhetim teve 

seu tamanho diminuído, passou a envolver um “tom ligeiro” (CANDIDO, 1992, p.15), 

deixando de ter a intenção de informar e carregar argumentos ou crítica política, 

assumindo uma linguagem mais leve e descompromissada. Assim, as crônicas além 



de entrar “fundo no significado dos atos e sentimentos do homem”, passaram 

também a levar “longe a crítica social.”. E quando escrita com humor, o cronista diz 

coisas sérias que “divertindo, atrai, inspira e faz amadurecer a nossa visão das 

coisas.” (CANDIDO, 1992, p.18).  

3. OBJETIVOS 

A pesquisa tem como objetivo geral apresentar a função das crônicas a partir de 

seus aspectos jornalísticos e literários e fazer um levantamento das crônicas de 

Dinorath do Valle. 

Os objetivos específicos consistem em considerar a contribuição do jornalismo 

literário como atuação no jornalismo convencional, sobretudo as crônicas, pontuar 

os elementos de construção da crônica e resgatar textos produzidos por Dinorath do 

Valle desde 1943, que se encontram mantidos apenas nos jornais em que foram 

publicadas e sofrem com a ação do tempo.  

4. METODOLOGIA 

Estudo do jornalismo como gênero literário, da crônica, levantamento biográfico de 

Dinorath do Valle, além do recolhimento de suas crônicas publicadas nos jornais de 

São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A princípio será abordadoo modelo de notícia utilizado pelas redações jornalísticas 

nos dias atuais e as ideias contrárias ao padrão dominante, seguido da proposta do 

jornalismo literário, o gênero crônica e organização da biografia da Dinorath do 

Valle. Por fim, será feita exposição das crônicas escritas pela Dinorath do Valle e o 

resgate histórico por trás de seus escritos, ilustrando as teorias. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O jornalismo literário é visto por vários autores como uma maneira de abordar os 

fatos que não foram transmitidos pela mídia ou ficaram apenas na superficialidade, 

dando a ele um tratamento que apresente ao leitor mais informações para 

compreender a atualidade. Há quem defenda o lead, como Nilson Lage, sob a 

justificativa de que começar o texto respondendo as informações principais vai de 

acordo com o modo em que as pessoas relatam um acontecimento uma as outras. 



De qualquer maneira, para Jorge de Sá (1999), a crônica é uma soma de jornalismo 

com literatura, que registra situações com elementos que provocam no leitor outras 

visões do tema tratado, auxiliando-o a compreender a vida e as diversas linguagens 

presentes no mundo. Além do mais, a crônica carrega um valor sociológico que 

demonstra o panorama de uma época. 

Em São José do Rio Preto, Dinorath do Valle foi um nome de expressão devido às 

suas crônicas que registravam as transformações da cidade e comoviam com 

histórias tiradas do cotidiano. Escrevendo para todos os jornais da cidade e para 

rádio Independência A.M., Dinorath estabeleceu uma identidade com o povo, 

conquistando grande repercussão para seus textos que quando eram transmitidas 

pela rádio levavam as pessoas a pararem de conversar para ouvi-los atentamente.  
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