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Resumo 

 
Este artigo tem como finalidade discutir as identidades assumidas pelo jornal alternativo O 

Sol, que circulou no Rio de Janeiro entre setembro de 1967 e janeiro de 1968. Idealizado na 

época da ditadura civil-militar brasileira, um período conturbado e de crise, parte-se do 

princípio que as identidades do jornal foram influenciadas pelo contexto histórico em que o 

periódico estava inserido. A reflexão sobre as identidades d’O Sol foi feita com base em 

estudos desenvolvidos por autores, como Hall, Castells, Woodward e Mendes, em torno do 

assunto. Por fim, a história do jornal alternativo, assim como as suas influências, permitiu 

depreender que o periódico se identificou como um jornal escola, jovem, de resistência e 

inovador. 

 

Palavras-chave: Jornal alternativo O Sol; ditadura civil-militar; imprensa alternativa; 

identidade. 

 

Introdução 

 

Quando se propõe a falar sobre identidade, uma vasta bibliografia é encontrada, isso 

porque esse é um assunto que está permanentemente em discussão. Como destaca 

Woodward (2000), na contemporaneidade, “identidade e crise de identidade são 

palavras e ideias bastante utilizadas e parecem ser vistas por sociólogos e teóricos como 

característica das sociedades contemporâneas ou da modernidade tardia” 

(WOODWARD, 2000, p.20). 

Autores, como Woodward (2000), Castells (1999) e Mendes (2002), são 

enfáticos em dizer que as discussões em torno de identidade, assim como o seu 

nascimento ou redefinição, estão diretamente relacionadas a um contexto histórico 
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específico e, mais do que isso, são próprias de momentos de crise e de conflitos entre 

diferentes agentes e lugares quando ocorrem transformações sociais.  

Stuart Hall (2001) foi um dos pesquisadores que dedicou grandes esforços para 

discutir as questões em torno da identidade. De acordo com ele, as identidades são 

caracterizadas pela fluidez e estão em constantes transformações e reformulações. 

Woodward (2000) argumenta que, além de cambiante, a identidade é caracterizada pela 

diferença, isso porque ela é relacional e depende de outras para definir a sua existência. 

Típicas de momentos de crises e conflitos, Woodward (2000) argumenta que a 

construção da identidade é influenciada diretamente por fatores tanto simbólicos como 

sociais. De acordo com Castells (1999), a identidade caracteriza-se como um “processo 

de construção de significados com base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto 

de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes 

de significado” (CASTELLS, 1999, p.23). 

Levando em considerações reflexões como as que foram apresentadas até aqui 

de autores como Hall, Castells, Mendes e Woodward, este trabalho tem como finalidade 

discutir as identidades adquiridas pelo jornal alternativo O Sol, durante o período da 

ditadura civil-militar brasileira. 

A estruturação do artigo foi definida em dois momentos. Primeiramente, 

procurou-se fazer um breve histórico sobre o jornal alternativo O Sol, objeto de estudo 

desta pesquisa, apresentando o período em que o periódico circulou, bem como suas as 

principais características do veículo de comunicação alternativo. Em seguida, dá-se 

continuidade ao trabalho traçando um paralelo entre os conceitos de identidade e as 

características d’O Sol a fim de traçar os principais aspectos que definem as identidades 

assumidas pelo jornal alternativo.  

 

 

O jornal alternativo O Sol 

 

O Sol foi um jornal alternativo diário que circulou no Rio de Janeiro entre setembro de 

1967 e janeiro de 1968. Idealizado pelo poeta, escritor e jornalista Reynaldo Jardim, a 

experiência de produção do periódico só se tornou possível, pois o diretor do Jornal dos 

Sports (JS) - renomada empresa jornalística da época especializada em assuntos 

esportivos - propôs-se a financiar o jornal.  
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Inserido dentro do contexto da ditadura civil-militar brasileira e amparado por 

ideias de rompimento com as tradições anteriores à década de 1960, a equipe d’O Sol 

apostou na produção de um jornal estilisticamente novo e completamente diferente do 

explorado pela grande imprensa da época. As inovações do periódico estiveram 

presentes na estrutura gráfica e linguística, na composição da redação, na linha editorial 

e na formação da equipe profissional.  

Linguisticamente falando, o idealizador d’O Sol propôs a utilização do 

jornalismo literário, ao passo que rejeitou os consagrados padrões jornalísticos 

consolidados na década de 1950 e caracterizados pela pirâmide invertida, pela linha 

fina, pelo lead, pela neutralidade e pela objetividade. Em oposição aos princípios 

tradicionais, a equipe do periódico desenvolveu sua própria estrutura textual, definida 

pelo anti-título, abertura, título e corpo da matéria.  

Não só a linguagem do periódico seguiu uma nova tendência, a estrutura gráfica 

também esteve inserida dentro desse contexto de renovação. Diferente do estilo de 

qualquer jornal da época, Reynaldo Jardim idealizou para O Sol uma diagramação 

quadrática como é possível ver na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: O Sol, edição 17, Rio de Janeiro, 10 de outubro de 1967. 
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Impresso no formato Standard, a divisão em quatro partes foi a solução 

encontrada por Jardim para facilitar a leitura do jornal. De acordo com o criador, a 

diagramação permitia ao leitor dobrar o periódico e ler a matéria que ficava contida 

dentro de um quadrado, solucionando o problema que os leitores tinham antigamente de 

manusear um jornal grande e pouco maleável.  

Apesar de todas as inovações estruturais, um dos principais objetivos d’O Sol 

consistia em se tornar uma verdadeira escola de jornalismo. Na redação do periódico 

trabalhavam, principalmente, editores e estagiários. Os primeiros eram jornalistas e 

escritores renomados do período, responsáveis por orientar os estagiários na produção 

do jornal; enquanto os últimos, estudantes universitários do Rio de Janeiro. Dentro 

dessa configuração, a produção diária do periódico, quase que integralmente, ficava sob 

a responsabilidade dos estagiários (alunos), auxiliados pelos editores (professores). 

Assim, a equipe d’O Sol aprendia à medida que produzia cada nova edição. Por conta 

disso, o periódico ficou conhecido como um jornal-escola.  

Além dos estudantes universitários, muitos profissionais importantes ajudaram 

na confecção d’O Sol. Dentre eles, pode-se destacar: Ana Arruda Callado (editora-chefe 

do periódico), Martha Alencar, Tetê Moraes, Nelson Rodrigues, Carlos Heitor Cony, 

Ziraldo, Henfil, Chico Buarque, Ruy Castro, Otto Maria Carpeaux, Torquato Neto, 

Daniel Azulay, Zuenir Ventura, entre outros. Vale ressaltar que muitos deles, 

posteriormente, participaram de outros jornais alternativos, como o Pasquim, por 

exemplo.  

O Sol era dividido em oito editorias, sendo elas: Arte e Espetáculo, Cidade, 

Economia, Internacional, Polícia, Problemas Brasileiros, Educação e Features. Apesar 

do significativo número de editorias, os assuntos culturais e de cunho social tiveram 

prioridade no jornal. Ao longo de 10 ou 12 páginas (número de páginas dependia da 

edição), muitas matérias, notas e reportagens retratavam as dificuldades enfrentadas 

pela população carioca menos favorecida, como a falta de moradia, educação, 

saneamento básico e sistema de saúde adequado. Pode-se dizer que O Sol foi um jornal, 

essencialmente, comprometido com as causas sociais, o que raramente ocorria na 

grande imprensa da época.  

Os assuntos culturais também tiveram espaço nas páginas n’O Sol. Essa 

tendência se justifica, principalmente, ao contexto em que o jornal estava inserido - 

caracterizado pela efervescência cultural da época. No jornal era reservado um espaço 
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significativo para discutir as produções musicais, teatrais e cinematográficas. Além 

disso, tiveram destaque, no periódico, denúncias sobre censura, tortura e cerceamento 

da liberdade praticados pelos militares. As denúncias, tanto sobre o regime quanto dos 

problemas sociais da época, tornaram O Sol um dos principais contestadores do regime 

de repressão desenvolvido pelos militares durante a ditadura, iniciada no Brasil em 

1964.  

Financiado pelo Jornal dos Sports (JS), O Sol teve duas fases. Na primeira, que 

vai de 21 de setembro (nº1) a 26 de novembro de 1967 (nº57), o periódico circulou 

encartado no JS. Em um segundo momento, o jornal passou a circular sozinho. A 

publicação independente começa em 27 de novembro de 1967 (nº58) e termina em 

janeiro de 1968 (devido à falta de registros históricos dessa segunda fase não se tem 

muitos detalhes sobre as datas e números de edições).  

Inviabilizado pelas pressões militares, O Sol circulou no Rio de Janeiro até 

janeiro de 1968, quando o diretor do Jornal dos Sports se recusou a continuar 

financiando o periódico devido às constantes ameaças que chegavam à redação do JS 

remetidas pelos militares. Assim, chegou ao fim mais um dos diversos projetos 

alternativos experimentados durante a ditadura civil-militar brasileira. 

 

O Sol e identidade 

 

Como qualquer meio de comunicação, o jornal alternativo O Sol teve a sua identidade 

construída por meio da equipe que idealizou e tornou possível a experiência do 

periódico. Durante os quase quatro meses que o jornal circulou no Rio de Janeiro, ele 

foi identificado como um jornal-escola, jovem, de resistência, inovador e preocupado 

com a situação política, econômica, social e cultural do Brasil na década de 1960. 

Woodward (2000) argumenta que o nascimento, as definições ou as redefinições 

das identidades estão intimamente relacionadas a um momento histórico específico. No 

mesmo caminho, Castells (1999) diz que “a construção de identidade vale-se de 

matéria-prima fornecida pela história, geografia, instituições produtivas e reprodutivas, 

pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revoluções de 

cunho religioso” (CASTELLS, 1999, p.23). 

Levando em conta a história d’O Sol, pode-se afirmar que a identidade do 

periódico tem relação direta ao contexto histórico em que ele se desenvolveu. Assim, 
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como outros jornais alternativos, O Sol foi idealizado durante a ditadura civil-militar 

brasileira. Como expõe Napolitano (2014), a instauração do regime militar no Brasil, a 

partir do golpe de 1964, trouxe significativas mudanças tanto na política, como na 

sociedade, na economia e na cultura. 

No contexto de repressão, de violência e de opressão, a imprensa representou um 

dos meios que apresentaram significativos prejuízos durante o governo militar. A 

participação direta no golpe de 1964 não poupou nem mesmo os veículos de 

comunicação da grande imprensa, tanto que, em um primeiro momento, jornais 

consagrados, como a Folha de S. Paulo, o Estado de S. Paulo e O Globo, tentaram 

representar alguma resistência ao regime, mas, por fim, esses veículos optaram por fazer 

uso da autocensura a fim de minimizar ao máximo os prejuízos econômicos que uma 

oposição poderia representar para as já consolidadas empresas jornalísticas (AQUINO, 

1999). 

Diante da opressão e da inoperância dos grandes veículos de comunicação, 

desenvolve-se no Brasil as chamadas imprensas alternativas. Essa nova imprensa surge 

com vários propósitos específicos. O primeiro deles seria a formação de um meio de 

comunicação de resistência ao regime ditatorial. Além disso, como alerta Kucinski 

(2001), os jornais alternativos também se caracterizavam como veículos próprios para a 

divulgação de assuntos proibidos de serem publicados pelos militares, bem como 

apresentaram uma resistência a qualquer forma de produção capitalista, sobretudo a 

existente no campo jornalístico. 

 

A imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente 

compulsivas: o desejo das esquerdas de protagonizar as 

transformações institucionais que propunham e a busca, por jornalistas 

e intelectuais, de espaços alternativos à grande imprensa e à 
universidade. É na dupla oposição ao sistema representativo pelo 

regime militar e às limitações à produção intelectual-jornalística sob 

autoritarismo, que se encontra o nexo dessa articulação entre 
jornalistas, intelectuais e ativistas políticos. (KUCINSKI, 2001, p.6) 

 

 

 Em relação à formação das novas identidades, Mendes (2002) argumenta que 

elas são oriundas de “ruído social, dos conflitos entre diferentes agentes e lugares de 

socialização” (MENDES, 2002, p. 505). De acordo com Woodward (2000), a identidade 

geralmente se torna objeto de discussão em momento de crise “quando algo que se 

supõe ser fixo, coerente, e estável é deslocado pela experiência da dúvida da incerteza” 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

(WOODWARD, 2000, p.20). Segundo Hall (2001, p.12), "a identidade, então, costura 

[...] o sujeito à estrutura" no intuito de provocar uma adequação e conformação das 

pessoas a nova situação criada. Quando se vê o desenvolvimento das identidades d’O 

Sol, não tem como negar que elas estiveram intimamente relacionadas com as crises e 

os conflitos desencadeados pela ditadura civil-militar oferecendo resistências ao projeto 

que os militares desejavam implementar no Brasil, motivo pelo qual seguiria caminhos 

diversos aos desejados pelos novos detentores do poder. 

Ainda pensando na forma e na origem das identidades, Castells (1999), por meio 

da noção de que “a construção social da identidade sempre ocorre em contexto marcado 

por relações de poder”, destaca três diferentes tipos de identidades: a legitimadora, a de 

resistência e a de projeto. De acordo com o autor, a primeira está relacionada a 

instituições dominantes da sociedade que se desenvolvem com o objetivo de maximizar 

o seu poder de dominância. Em contrapartida, tem a de resistência que, como o próprio 

nome sugere, são aquelas identidades criadas em oposição às dominantes. Por fim, a 

identidade de projeto é aquela formada por agentes sociais que estão preocupados em 

construir “uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-

lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social” (CASTELLS, 1999, p.24). 

Dentro das categorias propostas por Castells (1999), pode-se facilmente encaixar 

O Sol nas duas últimas: identidade de resistência e de projeto. De resistência, uma vez 

em que o jornal é idealizado como o objetivo de representar um papel de oposição não 

só em relação ao regime ditatorial, mas também aos demais periódicos da época que se 

recusaram a enfrentar o regime militar. Nesse contexto, O Sol construiu as suas 

identidades em oposição a aquelas defendidas pelos meios de comunicação da grande 

imprensa e em muitos aspectos, negando-se a incorporar a identidade do jornal 

características dos principais veículos de comunicação que estavam intimamente ligadas 

à lógica de mercado. 

Em recusa a lógica capitalista de produção jornalística, por exemplo, o jornal 

alternativo O Sol renunciou às técnicas de desenvolvimento da notícia que vinham 

sendo utilizadas no Brasil desde a década de 1950, como o lead e a pirâmide invertida. 

As ideias de neutralidade, objetividade e transparência também foram postas em 

questionamento. Para a equipe d’O Sol, as técnicas de reportagem utilizadas pelos 

jornais da grande imprensa tinham mais afinidade com a lógica capitalista incorporada 
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pelas empresas de jornalismo, do que com a responsabilidade de manter a população 

bem informada. 

A insatisfação da equipe d’O Sol, em relação aos meios de produção jornalística 

usados pelos jornais da imprensa tradicional, fez com que os profissionais 

incorporassem a identidade do jornal numa nova forma de reportar a notícia, como pode 

ser comprovado na reportagem Mendigos recolhidos pelo Gôverno (Figura 2). 

Influenciado por veículos como a revista Realidade, que tinha projetos editorial e 

gráfico inspirados no New Journalism – corrente de contracultura que surge nos Estados 

Unidos (LIMA, 2009), os idealizadores d’O Sol pensaram para o periódico uma 

linguagem mais literária, livre e informal; características muito próximas dos primeiros 

jornais publicados no Brasil, quando jornalismo e literatura caminhavam juntos e eram 

difíceis de serem distinguidos nas páginas dos periódicos (SODRÉ, 1983). 

 

        Figura 2: Reportagem publicada na primeira edição d’O Sol em 21 de setembro de 1967 
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Além da linguagem próxima dos primeiros jornais publicados no Brasil, foi 

restaurado n’O Sol os chamados folhetins, histórias fictícias que eram publicadas nas 

páginas dos periódicos brasileiros e fizeram sucesso no país no final do século XIX e 

início do século XX. Nesse sentido, pode-se dizer que a identidade d’O Sol se 

desenvolveu, de certa forma, em consonância com estilos jornalísticos desenvolvidos 

pelos seus antecedentes históricos. De acordo com Woodward (2000), “essa re-

descoberta do passado é parte do processo de construção da identidade que está 

ocorrendo neste momento e que, ao que parece, é caracterizado por conflito, contestação 

e possíveis crises” (WOODWARD, 2000, p. 12). 

É importante ressaltar que a opção linguística d’O Sol não se caracterizava como 

o único de diferencia do periódico alternativo com relação aos jornais da grande 

imprensa. A fim de desenvolver uma identidade gráfica própria, Reynaldo Jardim, com 

o auxílio de Zuenir Ventura, criou para O Sol uma diagramação quadrática que, além de 

facilitar a leitura, tornou-se um dos grandes diferenciais do periódico. Esse aspecto de 

rompimento protagonizado pelo periódico evidencia outra peculiaridade de uma 

identidade. Como enfatiza Woodward (2000), Hall (1997) e Silva (2000), toda a 

identidade é relacional, ao passo em que ela só adquire existência à medida que existem 

outras identidades. Por isso, muitos autores são enfáticos em dizer que as identidades 

são marcadas pela diferença. Segundo Mendes (2002), “as identidades são, assim, 

relacionais e múltiplas, baseadas no reconhecimento por outros atores sociais e na 

diferenciação, assumindo a interação um papel crucial neste processo” (MENDES, 

2002, p. 505). 

Voltando aos tipos de identidades propostas por Castells (1999), O Sol também 

apresenta uma identidade de projeto, pois, por meio da resistência, o periódico 

objetivava trazer transformações estruturais para a sociedade brasileira. Como qualquer 

outro jornal da imprensa alternativa, O Sol, ao reportar assuntos considerados proibidos 

pelos militares ou até mesmo denunciar casos de censura, violência e discriminação dos 

direitos humanos, tinha como intuito buscar meios de, não só tentar manter a sociedade 

informada, mas também de encontrar forma de enfraquecer o regime autoritário que 

havia sido instaurado no Brasil desde o golpe de 1964, isto é, objetivava ajudar o país a 

reconquistar a democracia usurpada. Um exemplo disso é ilustrado na figura 3, quando 

a equipe d’O Sol apresenta uma nota denunciando a prisão de um estudante de 

jornalismo, em Minas Gerais. 
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Uma característica bem marcante d’O Sol que faz parte da sua identidade foi o 

fato do periódico ser considerado um jornal jovem. O caráter juvenil estava presente em 

vários aspectos no periódico: na equipe, nas matérias e no espírito dos profissionais que 

dedicavam o seu tempo na produção diária do jornal. 

Diferente de qualquer jornal alternativo da época, O Sol se destacou por ser um 

jornal-escola. Por meio de uma experiência laboratorial, o periódico pensado para ser 

um meio de capacitar pessoas para trabalhar como jornalista. Nesse sentido, todo o 

jornal era diretamente produzido por não jornalistas, ou seja, jovens estudantes das 

faculdades do Rio de Janeiro, escolhidos para fazer parte da experiência por meio de um 

concurso feito pelos idealizadores do jornal. Desde o princípio, o periódico foi 

idealizado para ser uma ferramenta para a juventude trabalhar e informar a sociedade 

sobre assuntos da época. Jardim acreditava que apenas os jovens seriam capazes de 

produzir um jornal com qualidade dentro de um regime autoritário. Essa ideia de que O 

Sol era um jornal jovem era tão significativa para a equipe do periódico que, com 

frequência, a ideia vinha estampada nas páginas do jornal, como é possível constatar em 

uma das capas, onde vem impresso, ao lado do logotipo, a ideia de que O Sol 

representava o jornal do Poder Jovem (Figura 4). 

Para entender um pouco sobre essa confiança que os jornalistas que fizeram 

parte d’O Sol depositavam na juventude, pode-se destacar os movimentos de 

contracultura iniciado nos Estados Unidos e que se propagou para outras partes do 

mundo, chegando até mesmo no Brasil. Em meados da década de 1960, fruto do 

descontentamento com uma sociedade racista, moralista, consumista e tecnocrata, uma 

parte da juventude norte-americana desenvolveu uma nova mentalidade, caracterizada 

Figura 3: Nota publicada na 14ª edição d’O Sol, em 06 de outubro de 1967 
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pelo repúdio de todos os valores tradicionais da época. Esse movimento de repúdio aos 

padrões vigentes da época ficou conhecido por “contracultura”. Com um 

posicionamento crítico em relação aos padrões de regras e normas considerados 

repressivos e fontes de manutenção da ordem social, a juventude desenvolveu os seus 

princípios de vida considerada alternativa, à medida que repudiava princípios 

moralistas, racistas, consumistas e tecnocratas (BRANDÃO; DUARTE, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É bem provável que as bases para a confiança dada à juventude carioca pela 

equipe d’O Sol estivessem intimamente relacionadas a esse posicionamento crítico que 

os jovens vinham protagonizando na década de 1960. Dessa forma, o periódico ficou 

conhecido como o jornal do Poder Jovem como é apresentado na capa do dia 26 de 

novembro de 1967. Vale ressaltar que o jornal sempre frisava essa condição d’O Sol ser 

um meio de comunicação feita pelos jovens e dedicado à juventude brasileira. 

Figura 4: O Sol, edição 57, Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1967. 
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Outra característica importante d’O Sol esteve intimamente relacionada com os 

assuntos reportados no periódico. Mesmo com as proibições advindas dos militares, a 

equipe não mediu esforços para estampar nas páginas do jornal assuntos diretamente 

relacionados à discriminação, à prostituição, ao racismo, e a outros problemas da época, 

como a censura, violência, tortura e outros tipos de opressão militar. O Sol foi 

idealizado para ser um periódico preocupado com as questões políticas, econômicas, 

sociais e culturais do período.  

De acordo com Woodward (2000), “a construção da identidade é tanto simbólica 

quanto social” (WOODWARD, 2000, p. 11). Além disso, Mendes (2002) argumenta 

que as identidades são fluidas e são socialmente distribuídas, construídas e reconstruídas 

nas interações sociais. Quando se pensa n’O Sol, vale relembrar que as identidades 

atribuídas ao jornal e aqui discutidas são reflexo direto das identidades compartilhadas 

pelos profissionais que aceitaram fazer parte do periódico. Assim, O Sol ficou 

caracterizado como um jornal-escola, jovem, de resistência e inovador. 

 

 

Considerações finais 

 

Quando se propõe a pensar sobre identidades, vários aspectos devem ser levados em 

consideração. Embora muitas vezes aparentemente estanques, as identidades são fluidas 

e encontram-se em constantes transformações. Como foi possível perceber ao longo do 

texto, a redefinição ou construções de novas identidades estão relacionadas com um 

período histórico específico, onde crises propiciam o surgimento de novos valores, 

pensamentos e formas de identificação. Vale a pena salientar que se opera uma 

movimentação por parte dos promotores da nova ordem no intuito de que todos os 

setores envolvidos socialmente aceitem a situação que desejam ver construída. Já 

podemos afirmar que o Jornal O Sol não acolheu o modelo implantando pelos militares 

logo que chegaram ao poder. 

Reflexões em torno de identidades podem ser feitas em diferentes aspectos e 

pensadas em vários contextos. Aqui se levou em consideração a formação da identidade 

do jornal alternativo O Sol, que nasceu no contexto da ditadura civil-militar brasileira. 

Por meio das características do periódico e do seu momento histórico de circulação, foi 

possível conhecer algumas peculiaridades das identidades desse jornal alternativo que se 

desenvolveu no Rio de Janeiro, na década de 1960. 
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As condições do periódico como jornal-escola, jovem, inovador e de resistência 

tiveram influências do contexto histórico em que o periódico circulou. Um governo 

autoritário, uma imprensa conivente com o regime militar, bem como outros 

movimentos de contracultura que aconteceram na época ajudaram a definir as 

identidades d’O Sol. Como já foi pontuado, vale a pena ressaltar que as identidades aqui 

apresentadas sobre o jornal são reflexos também das identidades dos próprios 

profissionais que propiciaram o nascimento e a experiência do jornal. Enquanto jornal 

alternativo inovou no seu formato, não aceitou as notícias divulgadas pela imprensa 

massiva, realizou críticas ao regime vigente e contribuiu para o que, posteriormente, se 

denominaria de imprensa alternativa. Assim, sua atuação permite afirmar que O Sol 

pioneiramente sinalizou caminhos que seriam desenvolvidos por outros jornais que 

viriam na mesma linha crítica e inovadora. De alguma maneira O Sol, enquanto Jornal-

escola, permitiu que jornalistas pudessem experimentar novas formas de se fazer jornal 

fora dos modelos vigentes no período contribuindo para formar uma nova identidade 

desenvolvida pela imprensa alternativa. 
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