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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo analisar a edição especial que a revista “O Lince”, 

localizada em Juiz de Fora, Minas Gerais, publicou em abril de 1964. Essa edição 

possui uma cobertura detalhada dos fatores que ocorreram no fim de março e inicio de 

abril daquele ano, o golpe militar. Como as primeiras tropas em direção ao Rio de 

Janeiro sariam de Juiz de Fora, “O Lince” esteve muito próximo a todos os fatos, nos 

dando uma visão clara de todos os acontecimentos. 
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Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo analisar o conteúdo jornalístico da revista “O 

Lince”, na edição especial impressa em abril de 1964.  Nesta edição, a revista faz um 

panorama de como ocorreu o golpe militar em março do mesmo ano, narrando os fatos e 

fornecendo sua opinião editorial acerca do evento. Foi na cidade de Juiz de Fora, em 

Minas Gerais, aonde se localizava a redação da revista e onde ocorria sua maior 

circulação de exemplares, que saíram as primeiras tropas do Brasil para o Rio de 

Janeiro.  E é esse contexto histórico e jornalismo que nos despertou interesse para 

elaborar essa pesquisa. 

                                                 

¹ Exemplo: Trabalho apresentado no IJ 01 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sudeste,  realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
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As investigações concentram-se em buscar quais as principais características 

dessa edição especial, e quais os principais assuntos nela destacados. Ao mesmo tempo, 

tentaremos compreender os motivos pelos quais a revista adota determinadas posições.  

O lapso temporal que a edição da revista narra, é do dia 30 de março ao dia 6 de 

abril, abrangendo a primeira semana do governo militar no Brasil. Nesse período, os 

fatos são narrados por meio de imagens, textos e poemas, que descrevem o 

acontecimento por completo para o leitor. 

A hipótese desse artigo concentra-se em considerar “O Lince” como um jornal 

que já possui uma visão específica de conservadorismo e que assim, formou uma 

cobertura jornalística parcial, que acreditava que o golpe era apenas um momento de 

transição histórica do país.   

 

O golpe de 1964 

Nas eleições de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil. Quem 

assumiu o cargo de vice - presidente foi João Goulart, popularmente conhecido como 

Jango. Quando, em 21 de agosto de 1961, Jânio renunciou a sua função após oito meses 

de governo, Jango foi obrigado a voltar ao Brasil pois estava em visita oficial a China, 

país comunista. Ele assumiu o cargo, mesmo não agradando os três principais ministros 

militares, que representavam as forças armadas brasileiras: o general Odílio Denys, o 

almirante Silvio Heck e o brigadeiro Gabriel Grum Moss. (MENESCAL, 2006). Esses 

militares escreveram um manifesto contra a posse de Goulart, que expressa a convicta 

crença de que Jango era comunista: 

 

“No cargo de Vice-Presidente, sabido é que usou sempre de sua 

influência em animar e apoiar, mesmo ostensivamente, 

movimentações grevistas promovidas por conhecidos agitadores. E 

inda há pouco, como representante oficial, em viagem à URSS e à 

China comunista, tornou clara e patente sua incontida admiração ao 

regime desses países exaltando o êxito das comunas populares.” 

(MANIFESTO DOS MINISTROS MILITARES, 1961)  

 

As ações de Jango sempre proporcionaram desconfiança entre os conservadores. 

Em outubro de 1963, o presidente apresenta ao congresso uma declaração de estado de 

sítio, mas é abandonado pela esquerda congressista, que não o apoia, e tem sua 

declaração recusada (GASPARI, 2002).  No dia 13 de março de 1964, anuncia em um 

grande comício na praça em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, as “reformas 
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de base”
4
.  O aumento da inflação, que chegou a 50%, a duplicação das greves, a 

acumulação do déficit brasileiro e outros problemas econômicos contribuíram para a 

insatisfação dos partidos conservadores. A resposta da direita foi a “Marcha da Família 

com Deus pela liberdade”, que reuniu cerca de 200 mil pessoas contra Jango 

(GASPARI, 2002). A crise no governo de Goulart foi agravada ainda mais pela 

“Revolta dos Marinheiros”, que enfraqueceu a hierarquia militar, e pela suposição de 

que o presidente faria uma reforma que lhe daria a reeleição. Assim, enquanto Jango era 

considerado um líder que caminhava em busca de um Brasil comunista, os militares já 

elaboravam um contragolpe, como descreve Elio Gaspari.  

  

Havia dois golpes em marcha. O de Jango viria amparado do 

„dispositivo militar‟ e nas bases sindicais, que cairiam sobre o 

congresso, obrigando-o a aproar um pacote de reformas e a mudança 

das regras do jogo da sucessão presidencial.(GASPARI, p. 51, 2002) 

 

Segundo Mécia Menescal, a direita se articulava com o apoio do Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), que servia de sede para os encontros de cidadãos de 

setores da sociedade que articulavam contra o governo da época. Gaspari afirma que a 

direita estava esperando “qualquer ato de força do governo, quer contra o congresso, 

quer contra os governadores que eram hostis.” (GASPARI, p. 56, 2002), para declarar o 

golpe. Militares e políticos de direita estavam exaltados, principalmente o comandante 

da Infantaria Divisionária/4, Carlos Luiz Guedes e o General Olympio Mourão Filho. 

“Os dois generais de Minas tinham pressa” (GASPARI, p.57, 2002). O general Mourão 

queria derrubar Jango através de um golpe denominado “Operação Popeye”, em que ele 

sairia com suas tropas da cidade de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro, para 

tomar o prédio do Ministério da Guerra. Ao mesmo tempo, Guedes e Magalhães Pinto, 

em Belo Horizonte, buscavam outra estratégia. No Rio, os conspiradores esperavam um 

levante com base em São Paulo, que dependeria das atitudes de Jango.  

Segundo Gaspari, em 30 de março de 1964, o presidente João Goulart se 

encaminhou ao Salão de Automóvel Clube, na Cinelândia, Rio de Janeiro, para 

discursar para um auditório de suboficiais e sargentos das forças armadas. Em seu 

discurso, Jango fez declarações que causaram insatisfação aos militares. Na madrugada 

de 31 de março, o general Mourão Filho, em um movimento apressado e que não 

                                                 
4
  As reformas de base foram apresentadas por João Goulart como sendo uma proposta de reestruturação 

de uma série de setores econômicos e sociais, que eram discutidas pelo governo desde 1958.  A reforma 

buscava diminuir a desigualdade implantando ações como a reforma agrária e a intervenção do estado na 

economia.  
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condizia com os planos dos militares em escala nacional, leva suas tropas em direção ao 

Rio de Janeiro. No caminho encontra com tropas de São Paulo e de Belo Horizonte.  

Mas quando chegou ao destino, o general Mourão encontrou o general Costa e Silva 

instalado no gabinete do Ministro da Guerra e o general Castelo Branco como o nome 

indicado para assumir a presidência do Brasil. (GASPARI, 2002). Quanto a Jango, lhe 

foi sugerido que deixasse o Rio de Janeiro, como comenta Gaspari: 

 
[...] os oficiais do dispositivo praticamente enxotaram o presidentem 

do Rio para Brasília, de Brasília para Porto Alegre e de Porto Alegre 

para o diabo que carregasse, desde que para longe de suas biografias. 

(GASPARI, p. 115, 2002)  

 

João Goulart acabou se refugiando no Uruguai. No Brasil, a ditadura se estendeu 

até 1985.   

 

“O Lince” 

 

Jesús de Oliveira nasceu em Olaria, distrito de Lima Duarte, em 09 de janeiro de 

1891. Aos quatro anos de idade foi morar em Benfica, bairro de Juiz de Fora. Lançou 

antes de “O Lince”, os impressos “O Benfica”, “O Tiro 17”, “A Propaganda” e 

“Constelações”, todos esses de vida efêmera, e o “Médium”. Publicou por último o 

jornal “O Independente”, mas foi impedido por seu pai de continuar o jornal.  

(ESTEVES, 1962).   

Em 9 de janeiro de 1912, quando Jesús completou 21 anos e se tornou maior de 

idade, fundou “O Lince”. Segundo Adail de Oliveira, filho de Jesús, o fundador de “O 

Lince” era na época tipografo no jornal “O Pharol”
5
 e foi incentivado por dois amigos a 

fundar um pequeno jornal.  

 

Ele era tipógrafo, trabalhava com tipo. Então foi que o Albino Esteves 

entrou na história, porque o papai era amigo do Albino Esteves no 

negócio do “Pharol”.  Outro que colaborou com meu pai no negócio 

de “O Lince” foi o cunhado do Albino Esteves, o Epaminondas Braga. 

[...]Então eles que deram incentivo ao meu velho (OLIVEIRA, 2013). 

 

Adail de Oliveira destaca o afeto que Jesús tinha por Benfica, bairro localizado 

na zona norte da cidade de Juiz de Fora, pois mesmo o jornal sendo editado e impresso 

no centro do município, o periódico registrava que era elaborado em Benfica, 

                                                 
5
 “O Pharol” foi um dos mais importantes veículos impressos de Juiz de Fora, circulando 69 anos pela 

cidade.  
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pressupondo que o bairro era independente da cidade, causando confusão nos leitores. 

Mais tarde, o jornal foi transferido oficialmente para Juiz de Fora.  

 

Então quando ele fundou o jornal, ele não estava em Benfica, mas 

como homenagem a Benfica, ele pôs como se fosse a redação em 

Benfica. Por que Benfica era um bairro de Juiz de Fora. Benfica era 

simbólico, uma homenagem ao lugar. Por que lá não tinha tipografia, 

não tinha nada (OLIVEIRA, 2013). 

 

Segundo Adail de Oliveira, o nome do jornal foi uma sugestão de Albino 

Esteves. Lince é uma espécie de gato, que possui uma ótima visão. 

Este gato a visão dele é muito boa, ele vê através das paredes, atrás de 

uma parede ele sabe o que tem do outro lado. Esse gato o Lince, que é 

um gato selvagem. Assim, quem deu o título, foi aquele o historiador 

da cidade, Albino Esteves. (OLIVEIRA, 2013) 

 

Jesús de Oliveira e Nestor Campos foram os primeiros editores de “O Lince”. A 

maioria das matérias era escrita pelo próprio Jesús juntamente com alguns 

colaboradores, com temáticas culturais, de entretenimento e notas informativas. 

O jornalista Luiz José Stehling, em uma matéria intitulada “O cinquentenário de 

O Lince”, publicada na edição comemorativa de 50 anos do jornal, revela que os 

primeiros números dos jornais foram impressos na oficina de “O Pharol”. Dois anos 

depois, Jesús de Oliveira comprou “uma manobra manual e uma caixa de tipos pela 

importância de Rs. 1.500$000” (STEHLING,1962, p.23) e transformou seu “quarto de 

solteiro”, localizado na sede do Tiro 17, na Av. Perry, em uma redação e oficina de seu 

jornal. Em 1930, mudou-se para a Av. Rio Branco, mais tarde para a Av. dos Andradas. 

A redação de “O Lince” também localizou-se na Av. 7 de setembro, na Rua Dr. Frontini 

e na Rua Hermes da Fonseca. 

As primeiras edições de “O Lince” eram em formato 22 cm x 16 cm e possuíam 

uma tiragem de cerca de 200 exemplares, sendo que o número de páginas de cada 

edição variava de 4 a 12. Em 1939, quando ocorreu uma mudança editorial e o jornal 

tornou-se uma revista mensal, o periódico chegou a publicar cerca de 1000 exemplares 

por dia.  Mas, de acordo com Adail de Oliveira, o número da tiragem variava de acordo 

com o espaço reservado para a publicidade. Quanto maior a quantidade de propagandas 

no espaço do jornal, maior a tiragem de determinado exemplar.  A principal distribuição 

de “O Lince” era dirigida para os assinantes, mas exemplares também eram enviados 

para as bancas de revistas e os patrocinadores. 
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Eu fazia uma distribuição dirigida, fora os assinantes, porque a base 

nossa era dos assinantes. Tinha venda na banca, esse negocio, mais o 

que tinha um maior volume era a assinatura, e as distribuições 

dirigidas que eu fazia (OLIVEIRA, 2013).  

 

 Existiam assinantes de todo o Brasil, e até do exterior. “Nós tínhamos assinantes 

em Moçambique, na África, tínhamos em Nova York, tinha aqui na Argentina e em 

Portugal, em várias cidades” (OLIVEIRA, 2013). Havia um grande intercâmbio entre 

outros países e “O Lince”, principalmente quando o periódico já havia se tornado 

revista, pois, além da revista ser enviada para o exterior, poetas e jornalistas estrangeiros 

enviavam seus textos para serem publicados no periódico tornando-se assim 

colaboradores.  Esses colaboradores foram de grande importância para “O Lince”, pois 

eram eles que contribuíam para a diversidade de textos, poemas e ilustrações.  

O periódico foi publicado quinzenalmente até dezembro de 1939, quando se 

transformou em revista, sendo publicada mensalmente. Porém, em abril de 1946, devido 

“as grandes dificuldades que encontrava na aquisição e papel estrangeiro” 

(STEHLING,1962, p. 22), o impresso teve que retornar ao formato de jornal, sendo 

publicado de dez em dez dias. Em 1948, com o número 1183, ele voltou ao formato de 

revista, permanecendo até o fim de seu dias. 

Adail de Oliveira comenta que percebeu que o formato de revista seria mais 

interessante para a proposta de conteúdo que “O Lince” possuía. Ele insistiu com Jésus 

e conseguiu mudar o formato do periódico.  

Ele era o diretor, mas me passou o cargo de redação. E eu comecei a 

fazes alterações na revista. E eu comecei a notar que tinha algumas 

coisas na revista que não agradavam a ele não, mas o leitor sempre 

gostava, e então elogiava com ele. "Oh, mais fulano melhorou e tal". E 

com isso ele foi agradando e eu comecei a assumir secretário da 

revista, depois redator, e eu continuei a fazer tudo na revista no final 

de contas, porque eu... Não, já era revista, por insistência minha, ideia 

minha... (OLIVEIRA, 2013) 

 

Durante os 67 anos de existência de “O Lince”, houve três editores. Jesús de 

Oliveira permaneceu como editor de 1912 a 1966. Com o seu falecimento, Adail 

ocupou o cargo, permanecendo até 1974. Marilda Ladeira foi editora geral apenas dois 

anos, 1975 e 1976, quando Adail retornou ao cargo, continuando até o fechamento do 

jornal, em 1979. Ele comenta como ocorreu essa mudança no jornal, por questões 

financeiras e editoriais:  

Na época o jornal era um jornalzinho muito fraco. Ele [Jesús] 

desaprovava, aprovava matéria, mais saía assim mesmo, contra a 

vontade dele às vezes. E a gente foi tocando. Depois do falecimento 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 7 

dele eu assumi a responsabilidade mesmo. Mas foi aquela luta 

tremenda, imprensa sempre passando dificuldade. Nós não tínhamos 

recurso assim pra continuar. [...] Teve uma época, em que a Dona 

Maria Ladeira, dirigiu “O Lince” por dois anos, fez uma revista que 

era uma beleza, na época era uma beleza de revista. Era chique... Mas 

também não aguentou. Então ela me devolveu e eu completei assim 

com, o jornal. Em 1979 eu encerrei. (OLIVEIRA, 2013) 

 

O periódico durante quase toda sua existência foi impressa na gráfica da família 

Oliveira. Quando a gráfica foi vendida, Adail não teve mais condições de manter a 

revista. Ela foi impressa durante período na Esdeva Indústria Gráfica, em Juiz de Fora, 

mas em 1979, por ocasião da falta de publicidade e consequentemente recurso 

financeiro, a revista teve sua última edição.  

 

A mídia e o golpe 

 

A década de 1960 foi um período onde havia grande movimentação política no 

Brasil e também grandes mudanças no âmbito comunicacional do país. Mesmo com a 

rádio sendo o meio comunicacional mais popular e com a televisão que começava a se 

aproximar do público, o jornalismo impresso também andava a passos largos, incluindo 

conteúdos que interessassem ao leitor e formando a opinião social, como comenta 

Marialva Barbosa: 

A emergência dos novos meios, a proliferação das revistas 

especializadas, as transformações na vida quotidiana aceleravam 

gradualmente o tempo dedicado à leitura dos jornais e sua inclusão o 

tempo da vida. [...] O vertiginoso processo de concentração da 

imprensa, espelhada de certa pela planejada do Grupo Folhas, faria 

com que ao final daquela década se publicasse a média de um 

exemplar diário para 22 pessoas, e 90% dos periódicos do país foram 

editados em Rio ou São Paulo. (BARBOSA, p. 294, 2013) 

 

Segundo Barbosa, o impresso e a rádio são inicialmente os meios que 

estabelecem o diálogo do público com o mundo, através da informação ou de táticas 

ficcionais. A pesquisadora afirma que, a partir de 1960, os meios comunicacionais se 

dirigem a uma “multiplicidade de rostos, que é visto nas décadas seguintes como 

público indiferenciado, qualificado e percebido como povo, massa ou multidão.” 

(BARBOSA, P. 289, 2013).  

Segundo Bernardo Kucinski, os meios de comunicação se tornaram o principal 

emissor de opinião e conteúdo para a população brasileira. Ele afirma que esses meios 

de massa substituíram as “praças públicas na definição do espaço coletivo da política no 

mundo contemporâneo” (KUCINSKI apud MENESCAL, p. 17, 2006).  
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O pesquisador Fernando Antônio Azevedo afirma que algumas características do 

nosso sistema de mídia continuam imutáveis, como o monopólio familiar, a pequena 

diversidade do ponto de vista político e o viés conservador, que colaboram para um 

jornalismo que prioriza as elites e é influenciado por esse público (AZEVEDO, 2006). 

Esse conservadorismo e a ideia do público de massa alienado é ditado por Barbosa 

como uma característica que se iniciou na década de 20 e se estendeu por anos: 

Desde a década de 1920, o pensamento conservador brasileiro 

estendia suas teias políticas a partir da adoção de ações 

comunicacionais para este público/massa amorfa/ gente comum que 

precisava ser guiada e direcionada, já que era considerada, antes de 

tudo, como alguém que necessitava d direção intelectual e 

educacional. Cabiam as elites políticas e aos intelectuais a serviço 

desse grupo inculcarem, via meios de comunicação privilegiados, no 

caso a imprensa e o rádio, num primeiro instante, aquilo que 

constituiria o pensamento dominante.” (BARBOSA, p. 289, 2013) 

 

Quando se chega a década de 1960, os veículos buscam unir os discursos da elite 

e da classe média em franca expansão. Mais tarde seria necessário incluir a “massa”, 

que viu os eventos políticos e sociais que se seguiram sem muitas vezes entender o 

desenrolar da situação.   

A maioria dos jornais, de viés conservador, se assustaram com as atitudes de 

Jango e o “perigo comunista” passou a ser um conteúdo recorrente nos jornais. Os 

principais jornais passaram a promover os militares e aceitar as situações ditadoras 

como uma forma de transição para escapar do dito comunismo. Marialva Barbosa 

comenta esse medo comunista: 

A revolução popular antevista no período pré-1964 causou pânico e 

medo e uniu as forças conservadoras do país em torno de um discurso 

comum, veiculado massivamente pelos meios de comunicação: 

opunham-se deliberadamente democracia e comunismo. O temor se 

apoderava dos grupos dominantes frente à expressão de vozes 

populares que passaram a ser ouvidas. Era preciso alargar o auditório 

da propaganda anticomunista e, mais uma vez, os meios de 

comunicação foram fundamentais.” (BARBOSA, p. 290, 2013) 

  

Depois que a ditadura foi instaurada, a censura se abateu sobre maioria dos 

jornais. Jornalistas desaparecem e o jornalismo se tornou um meio sem voz. Não nos 

ateremos a esse período neste artigo, pois iremos apenas nos concentrar no início da 

década de 1960, quando ocorreu o golpe. 

 

A análise da edição de “O Lince” sobre o golpe militar 
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Será analisada nesse artigo, a edição de abril de 1964, da revista “O Lince”. 

Nessa edição, ocorreu a cobertura jornalística do Golpe Militar. Como a revista se 

localizava na mesma cidade de onde saiu às primeiras tropas militares em direção ao 

Rio de Janeiro, Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, “O Lince” acompanhou toda a 

trajetória do golpe, desde a saída do general Mourão Filho com suas tropas, até a volta 

dos soldados após os eventos no Rio de Janeiro.  

O jornal apresenta 12 páginas, com 19 matéria, que relatam ao leitor toda a 

trajetória do golpe militar, desde o dia 30 de março ao dia 6 de abril.  A revista foi 

publicada em abril, substituindo a edição de março, pois “a redação se viu obrigada a 

retardar a edição do número de março, já que as repartições do DCT estavam recebendo 

intervenção militar e a situação nacional não era das mais calmas” (REDAÇÃO, p.1, 

1964).  

A revista mostra-se preocupada em registrar cada evento ocorrido nesta semana 

de golpe.  Já no editorial (Anexo 1), conseguimos perceber a importância dada pela 

revista aos movimentos militares no Brasil e a necessidade da cobertura jornalística para 

o registo histórico: 

Trata-se de um número que mais tarde será histórico, porque nele 

fizemos encaixar os principais fatos que motivaram a sublevação de 

Minas, num esforço de reportagem, graças a colaboração dos nossos 

amigos [...] Os leitores poderão destacar a „edição histórica‟ do 

numero de março, caso queiram guardar para futuramente mostrar a 

seus filhos e netos como se deu a libertação do Brasil do Perigo 

Vermelho (REDAÇÃO, 1964, p. 1) 

 

Mas é na série denominada de "Roteiro da Revolução” (Anexo 2) que a revista 

começa a descrever minuciosamente todos os acontecimentos que ocorreram do dia 30 

de março ao dia 6 de abril.  Essa série foi divida nas páginas 2, 4, 8, 9 e 12, e 

percebemos durante a leitura a predominância de dois temas: a exaltação do general 

Olympio Mourão Filho e a constante afirmação de que ele salvou o Brasil de um 

presidente comunista, João Goulart.   

A série descreve o dia 30, segunda-feira, de forma objetiva. Ela apenas relata a 

seus leitores que, pessoas vindas das cidades do interior, revelaram que havia 

destacamentos militares sendo enviados a Juiz de Fora. A última frase aponta: “postos 

de gasolina passaram a ser controlados pela polícia.” (ROTEIRO, p. 2, 1964), 

promovendo um certo suspense para os futuros acontecimentos. 
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O dia 31 se inicia com a frase “Pela manhã, começaram a circular boatos 

alarmantes.” (ROTEIRO, p. 2, 1964). A partir disso, a revista descreve todos os 

acontecimentos do dia como boatos, que se relacionavam as prisões de alguns 

vereadores, a comunistas caçados e as atitudes dos militares e da polícia.  A utilização 

dos “boatos” como fonte jornalística, é resultado da censura que já estava sendo imposta 

naquele momento. O jornal mesmo declara que “as emissoras mantinham-se silenciosas 

sobre os acontecimentos, inclusive diziam que elas estavam sendo censuradas desde o 

dia anterior” (ROTEIRO, p. 2, 1964).  Mas ao descrever os acontecimentos posteriores 

às 17 horas da tarde, “O Lince” se mostra claro em suas narrações e opiniões.  Foi nesse 

horário que lançou-se um manifesto oficial à nação que declarava Minas Gerais em 

estado de beligerância contra o presidente.  O general Olympio se torna “O brilhante 

Mourão” que iniciou o movimento que iria destituir o presidente dominado pelos 

comunistas; Juiz de Fora se torna a “Capital da Democracia” ou “Capital da 

Revolução”; as emissoras mineiras começam a divulgar os acontecimentos e novas 

tropas estavam chegando ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente.  

No dia 1 de abril, quarta-feira, é narrado como as tropas militares mineiras 

marcharam rumo a Guanabara de madrugada, e foram recebendo apoio das demais 

tropas militares brasileiras. É interessante observar que o fato do ministro da guerra, 

general Jair Dantas Ribeiro, tentar conter a marcha em direção ao Rio com uma 

proclamação que exonerava militares e enviava tropas para conter a marcha, foi tratado 

com desdém pelo “O Lince”, que afirmava que “as ameaças não foram levadas em 

consideração” e que “a proclamação foi divulgada largamente pela imprensa carioca 

que se achava dominada pelos comunistas” (ROTEIRO, p. 6, 1964).  A invasão do 

Diretório Acadêmico da Universidade de Juiz de Fora e a prisão de alguns estudantes 

também são descritos como acontecimentos do dia primeiro, bem como a fuga de Jango. 

“Desaparecido o presidente da república o posto vazou. O congresso iniciou os 

trabalhos para regularizar a situação caótica do país.” (Roteiro p. 8, 1964).  

Em 2 de abril,  é noticiado pela revista como o dia em que o Brasil amanhece 

com a posse e um novo presidente provisório. Novamente é enfática a posição do 

impresso contra o comunismo:  

Respirando novo ar, o povo brasileiro via no ato histórico a derrocada 

do regime comunista que estava em vista de apossar do nosso querido 

Brasil. A marcha das tropas continuava a limpeza dos últimos 

vestígios vanguardistas” (ROTEIRO, p.8, 1964).  
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A revista também chama a atenção para os presos políticos. É interessante 

ressaltar a ideia conservadora do jornal de que cidadãos de esquerda e sindicalistas eram 

“maus brasileiros”, como exemplifica o trecho:  

Novamente em JF é feita uma operação de limpeza dos maus 

brasileiros, alguns estudantes agitadores arrombaram as portas do 

DCE e foram caçados pela PE do exercito. [...] Constava que no QG 

estavam mais de 200 bandidos entre comunistas, sindicalistas, etc.., 

todos incomunicáveis e que serão processados.  (ROTEIRO, 1964, p. 

9) 

 

Ressaltamos também o trecho do dia 2 onde, novamente, o General Olympio 

Mourão é aclamado por seus feitos militares. Desta vez, o jornal destaca o momento em 

que ele foi aclamado pela multidão.  “Para o palanque foi convidado o general Olympio 

Mourão Filho para ser ovacionado pela multidão, dizia Mourão! Mourão! Mourão!” 

(ROTEIRO, p. 9, 1964).  

O general Mourão filho continua a ser um dos personagens principais do golpe 

para “O Lince” no dia 3 de abril, quando recusa o cargo para ser presidente da 

Petrobras. A revista o constrói como um personagem, um homem honrado e modesto. 

O general Mourão informava não aceitar nenhum cargo para a 

Petobras, visto que sua atitude não tinha finalidade de conquistar 

postos. Outrossim, colocava-se pronto a atender qualquer chamado 

como soldado.” ( ROTEIRO, p. 9, 1964) 

 

Ainda no dia 3, a revista relata o paradeiro de Jango e mostra insatisfação com 

os boatos de que o Golpe teria se iniciado em outras cidades brasileiras.  

A cidade estava voltando a se normalizar e grande parte da população 

lamentava o gesto de alguns belorizontinos ao puxarem a capital 

mineira as horas de revolução, enquanto os paulistas, em sua minoria, 

querem as principais glórias para o general Amaury Kruel e 

governador Ademar de Barros. (ROTEIRO, p.12, 1964) 

 

No dia 4 de abril, a busca pela localização de João Goulart continua, e chega a 

noticia de que ele se encontrava no Uruguai. O ex-presidente do Brasil não é mais 

citado. É noticiada também a indicação de Humberto Castelo Branco para a presidência 

do Brasil. Seu nome seria levado para os chefes militares o aceitarem, ou não. Para 

completar as notícias do dia, novamente a revista volta seus olhos para Juiz de Fora e 

comenta sobre a liberação de presos e conta um fato curioso que ocorreu na cidade: 

Alguns presos foram soltos para serem novamente recolhidos, depois 

de voltarem ao lugar do crime, isto é, nos redutos da agitação. Pela 

manha, os primeiros cinco andares do Edifício Juiz de Fora foram 

vasculhados pela PE do exercito, diante de uma denúncia de que ali 
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entrara um homem misterioso portando 5 ou 6 malas. Tratava-se de 

um vendedor ambulante de roupas que não conseguiu sair da cidade e 

ali fora guardar sua mala. (ROTEIRO, p.12, 1964) 

 

No dia 5 de abril, é destaque a prisão de Clodsmith Riani e a “Passeata da 

fraternidade”, onde “grande multidão deslocou-se para aquela solenidade pública, em 

que foram ressaltados os atos e o patriotismo dos generais da vitória” (ROTEIRO, p.12, 

1964). Os “generais da vitória” são, segundo “O Lince”, o general Olympio Mourão 

Filho e o governador Magalhães Pinto.  

O “Roteiro da Revolução” é finalizado no dia 6 de junho, com a volta das tropas 

de Juiz de Fora para a cidade. Segundo “O Lince”,“ mais de 100 pessoas aplaudiram os 

soldados mineiros em apoteótica manifestação”. (ROTEIRO, p.12, 1964). Dessa forma, 

o jornal continuava a exaltar o exercito e mostrar apoio ao governo que tomou o poder.  

 

Conclusão 

 

Observando a edição de aniversário de “O Lince”, e analisando a trajetória 

histórica do impresso, podemos perceber que a revista possui traços de conservadorismo 

impregnados em seus editoriais e em suas matérias, sendo essas opinativas ou não. 

Desse modo, “O Lince” apoiar o golpe militar ocorrido em 1964 não foi nenhuma 

surpresa para os leitores do jornal ou para a cidade de Juiz de Fora. Revistas anteriores 

já comentavam como as ações de Jango poderiam levar o Brasil ao comunismo.  

A maioria dos impressos da época também apoiaram o golpe militar. “O Lince” 

e muitos outros acreditavam que esse período político com a liderança militar iria ser 

temporário, e logo a democracia voltaria a ser o modelo político brasileiro. Analisar 

como “O Lince” cobriu a ditadura militar, até ser obrigado a encerrar suas atividades, 

poderá ser um novo tópico de estudo, para outra pesquisa acadêmica.   

Escolhemos “O Lince” para elaborarmos essa pesquisa pois a revista de 

entretenimento e opinião de Juiz de Fora acompanhou todos os passos do golpe militar, 

e disponibilizou uma edição completa apenas para anunciar todos os fatos, passo a 

passo. A revista registrou tudo de perto, utilizando seus profissionais e alguns 

jornalistas e fotógrafos do jornal “Diário Mercantil”, e tomou as posições de exaltar o 

comandante Olympio de Mourão Filho e acusar o governo de João Goulart de 

comunista. Essa proximidade contribui para que o jornal tivesse propriedade para 

divulgar as notícias e confirmar a veracidade das mesmas.  Quando não tinham certeza 
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sobre algum fato, sempre davam os créditos aos “boatos”.  Apesar da revista deixar 

clara suas opiniões partidárias, ela não escondia nenhum fato ocorrido durante a semana 

no golpe, relatando prisões e censuras.  

Interessante ressaltar também que a edição especial de “O Lince” de abril de 

1964 não possuía nenhuma publicidade, fato incomum para a revista, que sempre 

apresenta programa em suas páginas.  

De fato a fato, “O Lince” apresentou um registro histórico detalhado das 

motivações que levaram as tropas militares de Juiz de Fora a seguirem rumo ao Rio de 

Janeiro, da ocupação militar na cidade carioca e a volta dessas tropas para a cidade 

mineira para serem aclamadas pela população.  
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