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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar através da proposta teórica 
desenvolvida por Ducrot, a Teoria da Argumentação na Língua (TAL), que é possível 
identificar conteúdos de natureza implícita, a partir de elementos efetivamente 
codificados na estrutura linguística das reportagens da revista Veja, durante o 
período da Ditadura Militar – momento histórico em que a censura exerceu grande 
influência e pressão sobre a produção jornalística. Para tanto, foi adotada a 
metodologia bibliográfica, documental; de vertente qualitativa, descritiva e 
exploratória. A partir deste estudo, foi possível concluir que os jornalistas usaram 
de recursos da linguagem natural, os implícitos, a fim de veicular informações sem 
que os censores as percebessem.  
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Introdução 

 A Ditadura Militar foi implementada no Brasil a partir de um golpe de 

Estado, certeiro e cruel na jovem democracia do país: em 1964, João Goulart foi 

deposto da presidência com o apoio da população e imprensa em geral que, viam, 

através do golpe, a única maneira de implementar a “verdadeira democracia”.  

 Durante o período da Ditadura Militar, foram instaurados diversos Atos 

Institucionais com o intuito de acabar com direitos garantidos pela Constituição 

brasileira, consequentemente, acabando com a democracia. Um dos mais fortes e 

conhecidos atos foi o Ato Institucional nº 5, AI-5, que, dentre tantas restrições aos 

direitos do homem, também proibia a liberdade de expressão. Quem descumprisse 

as normas do ato, poderia sofrer dolorosas punições: prisão, tortura e morte.  

 Sem liberdade de expressão, a imprensa foi uma das grandes afetadas 

pelo Regime Militar. Mesmo tendo apoiado o golpe, os veículos de comunicação 
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sofreram com a censura: inúmeros jornais e revistas tiverem censores dentro das 

redações; jornalistas e donos dos veículos foram presos; e, posteriormente, muitos 

meios de comunicação foram fechados.  

 Apesar do contexto político e social naquele período, a Editora Abril 

resolveu apostar em uma revista semanal de informação: a Veja. O slogan do 

veículo, nascido em 1968, era “O mundo está explodindo e você não sabe por quê”. 

O que demonstrava muito sobre o momento pelo qual o país estava passando, em 

que a sociedade não tinha acesso a informações devido à censura. Provavelmente, 

por se propor a dar um caráter mais informativo, interpretativo, e, por vezes, 

opinitavo, Veja sofreu igualmente a censura imposta pela Ditadura Militar.  

 Foi nesse momento que jornalistas buscaram recursos para veicular 

informações que não fossem apontadas pelos censores. Um dos recursos da 

linguagem natural que se propõe a esconder entre as “entrelinhas” o que 

realmente quer se dizer, são os implícitos. Os implícitos, divididos em pressupostos 

e subetendidos, permitem esconder algumas informações, sejam através do próprio 

significado das palavras ou através de alguns contextos que somente quem os 

conhece está apto a entender.  

 Este artigo pretende mostrar com se deu esse processo de veiculação 

implícita de informações e que tipos de conteúdos eram publicados respaldados por 

esses recursos linguísticos.  

 

A Ditadura Militar no Brasil e a Censura à Imprensa 

 João Goulart era um presidente populista, que defendia melhorias nos 

direitos dos trabalhadores e lutava pela Reforma Agrária (TEIXEIRA DA SILVA, 

2000). No entanto, ele era minoria, e, por diveros fatores, como a inflação, o 

tornaram um presidente mal visto pela sociedade em geral. Após a fama de que 

instauraria uma ditadura comunista, manifestações populares espalharam-se para 

tirar Jango da presidência. Uma das mais conhecidas manifestações foi a “Marcha 

da Família com Deus pela Liberdade”, realizada em São Paulo, e que reuniu cerca 

de 500 mil pessoas.  

 O principal propósito de partidos e associações em mobilizar tantas 

pessoas na rua, lutando por ideais conservadores, era único: criar um ambiente 

favorável para a intervenção militar. 
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 A partir de então, com a sociedade e os meios de comunicação 

preparando um ambiente favorável à derrubada do presidente, os militares 

começaram a articular um golpe de Estado. Justificado principalmente pelo temor 

de uma ascensão da esquerda e da instauração de um regime comunista, forças 

civis espalhadas por todo o país resolveram intervir contra o Presidente da 

República (TEIXEIRA DA SILVA, 2000). Goulart, para evitar possíveis confrontos e 

derramento de sangue, decidiu renunciar ao cargo, e foi buscar exílio no Uruguai, 

no dia 1º de abril de 1964 (TOLEDO, 1984).  

 Neste processo, a mídia teve papel importantíssimo, visto que, de 

maneira geral, apoiou o Golpe de 1964. “Sem o trabalho da imprensa, não haveria 

legitimidade para a derrubada do presidente João Goulart. Os grandes jornais de 

cada capital atuaram como incentivadores e árbitros” (MACHADO DA SILVA, 2014. 

p. 32). O jornal O Globo foi um dos principais apoiadores ao Golpe. Chagas (2013) 

traz em seu livro A Ditadura Militar e os Golpes dentro do Golpe um trecho de 

matéria publicada no jornal:  

Salvos da comunização que celeremente se preparava, os brasileiros 
devem agradecer aos bravos militares que os protegeram de seus 
inimigos, esse não foi um movimento partidário. Dele participaram 
todos os setores conscientes da vida política brasileira, pois a 
ninguém escapava o significado de manobras presidenciais. (Globo, 
2/04/1964 apud CHAGAS, 2013, p.67). 
 

 Mesmo apoiando a tomada do poder pelos militares, a imprensa sofreu 

todas as consequências de ter respaldado um regime autoritário: ela deu um tiro no 

próprio pé.  

 Durante a Ditadura Militar, vigente entre 1964 e 1985, foram sendo 

instauradas ferramentas que possibilitassem o teor autoritário e repressor da 

ditadura, dentre elas estavam os Atos Institucionais. Um dos mais conhecidos e 

rigorosos foi o Ato Institucional nº 5 (AI-5)3.  

 O AI-5, dentre tantas restrições, acabou com a liberdade de expressão, 

tornando-se pesadelo dos jornalistas e ferramenta de censura. Durante a reunião 

em que foi apresentado o AI-5, o vice-presidente, Pedro Aleixo, admitiu em seu 

                                         
3 O AI-5 foi instaurado em dezembro de 1968, durante o governo Costa e Silva. O ato autorizava o 
presidente da República a decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos estados e 
municípios, cassar mandatos parlamentares, suspender por dez anos os direitos políticos de 
qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do 
habeas corpus (FAUSTO, 2001).  
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discurso o verdadeiro objetivo do novo ato: a implementação efetiva de uma 

ditadura.  

 A partir desse momento, os veículos de comunicação e jornalistas em 

geral tiverem que rever suas rotinas de trabalho, visto que qualquer informação 

considerada “subversiva” e contra o governo era punida. Não somente com a 

censura, mas também através da violência com quem a tinha divulgado.   

Testar os limites da ação permitida torna-se uma rotina comum aos 
membros das oposições intelectualizadas: o que se pode escrever 
em uma coluna de jornal, o que se pode compor e cantar, o que se 
pode encenar ou ensinar sem atrair represálias pessoais; que grau 
de repressão enfrentará o protesto público – o panfleto da 
assembleia, a passeata, o comício, a manifestação (TAVARES DE 
ALMEIDA; WEIS, 2004, p. 330).   

  

 A liberdade de expressão era completamente vetada durante a ditadura. 

Existiam duas principais formas de censurar os meios de comunicação: através de 

telefonemas ou bilhetes enviados às redações, inicialmente, e, após a promulgação 

do AI-5, através da censura prévia4 (AQUINO, 1999). Como ressalta Soares (1988), 

“a censura não estava regulamentada e o Estado não era de lei, censurava quem 

queria e tinha poder para fazê-lo, ‘legalmente’ ou não”. Por isso, muitos conteúdos 

puderam ser veiculados sem que os censores os percebessem.  

 Um dos principais objetivos da censura nessa época era impedir que 

críticas feitas ao governo fossem veiculadas, além de esconder a tortura de 

prisioneiros políticos e escândalos financeiros e as sucessões presidenciais. Esses 

foram, consequemente, segundo Soares (1988), os assuntos mais censurados em 

veículos de comunicação: prisões, tortura, morte de opositores, atividades da 

oposição, ou problemas internos do regime como demissões, problemas sucessórios, 

corrupção militar, e a própria censura. 

Devido à censura, inúmeros veículos foram fechados, diversos jornalistas 

foram presos, e, consequentemente torturados, por vezes, até mesmo mortos pelo 

regime autoritário.   

Revista Veja e a Ditadura Militar  

 Se não rivalizando o espaço, as revistas surgem para dividir os lugares 

onde conteúdos são propagados de forma escrita, em mídia impressa. No entanto, 

                                         
4 Censura prévia era a presença de censores dentro das redações participando de toda a produção 
jornalística, quando os jornalistas não admitiam se submeter à autocensura (SOARES, 1988). 
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elas surgem com ideais um pouco diferentes dos jornais: ““[...] elas cobrem 

funções culturais mais complexas que a simples transmissão de notícias. Entretêm, 

trazem análise, reflexão, concentração e experiência de leitura” (SCALZO, 2009, p. 

13).  

 Desta forma, as revistas surgiram com o intuito de dar espaço a notícias 

relatadas de forma mais profunda – embasada na interpretação do jornalista com o 

fato – e complexas, trazendo fatores como causas e porquês de tal ocorrido, ao 

passo em que esse tipo de notícia não tinha mais espaço nas páginas dos jornais. 

 Por trazer à tona o gênero jornalístico interpretativo, as revistas, por 

vezes, também se tornavam opinativas. Segundo Boas (1996), “toda reportagem de 

revista traz no texto, implícito ou não, uma espécie de ponto de vista”, visto que é 

necessária a interpretação dos fatos que possibilitem a elaboração de um roteiro, 

constituindo a “moral da história” (1996, p. 21).  

 Baseada nessas características, surge a Veja, inspirada nas semanais 

Time e Oggi (VILLALTA, 2002), que se propunha, diferentemente dos jornais, a 

trazer mais reflexões sobre os fatos. “O Brasil não pode mais ser o velho 

arquipélago separado pela distância, o espaço geográfico, a ignorância, os 

preconceitos e os regionalismos: precisa de informação a fim de escolher novos 

rumos” (CIVITA, 1968 apud MIRA, 2001, p. 78), era o que dizia o idealizador da 

revista no seu lançamento. O objetivo da revista era: 

Oferecer aos leitores uma seleção ordenada e concisa dos fatos 
essenciais da semana em todos os campos do conhecimento, 
explicando seu significado, fornecendo seu pano de fundo e 
servindo como uma espécie de rascunho semanal da história desse 
mundo efervescente e aparentemente inexplicável (VEJA, 1972, p. 
9).  

  

 Mesmo com ideais, que pareciam, ser os motivadores dos jovens da 

década de 70, principalmente em uma Ditadura Militar, a revista enfrentou alguns 

problemas durante o seu lançamento. Mesmo sendo bem vendida na primeira 

edição, Veja enfrentou uma queda brusca nas vendas a partir de então, e foram 

necessárias algumas reformulações para que alcançasse um lugar de destaque na 

vida dos brasileiros (MIRA, 2001). É somente em 1972, após o processo de captação 

de assinantes, desenvolvido por Cohen, que a revista começa a estabilizar-se, 

atingindo, após 4 anos, 100 mil assinantes (VILLALTA, 2002). 
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 Além das turbulências em relação às questões da própria revista, Veja 

também tinha outros motivos com os quais se preocupar: a censura durante a 

Ditadura Militar. Em 1972, a lista de proibições continha 24 assuntos velados, 

predominando a censura a temas ligados a questões políticas, sociais e econômicas 

(AQUINO, 1999). Segundo Soares (1988), Veja esteve sob censura prévia durante 

119 edições, tendo 10.352 linhas cortadas, além de 60 matérias, 44 fotografias e 20 

desenhos e/ou charges totalmente proibidas. 

 Mesmo cobrindo uma variedade de temas, Veja sempre dava um espaço 

especial a temas políticos. Provavelmente por isso tenha sofrido tanto com a 

censura. 

 É nesse contexto que jornalistas procuraram algumas maneiras de 

veicular, através de recursos linguísticos, informações relevantes para a sociedade, 

mas que não podiam ser percebidas pelos  censores. Dentre esses recursos, estão os 

implícitos, os quais nos propomos a investigar.  

 

Teoria da Argumentação na Língua e Implícitos 

 A liberdade de expressão é umas principais formas de exposição de 

argumentação, visto que, para opinar, é preciso argumentar. No entanto, como 

vimos, esse direito foi totalmente suprimido na Ditadura Militar, impossibilitando a 

argumentação no discurso.  

 
Nas ditaduras, não se admitem pontos de vista divergentes. É na 
democracia que floresce a contradição, base da retórica. As 
relações sociais estão sempre fundadas na heterogeneidade e a 
democracia é o respeito ao dissenso. Só pela palavra antifônica se 
podem resolver as situações conflitantes sem aniquilar fisicamente 
o adversário. O princípio – sempre trabalhoso – da democracia é a 
discussão exaustiva das opiniões divergentes com vistas à tomada de 
decisões. Alguns prefeririam calar as vozes dos oposicionistas, mas a 
marcha da humanidade mostra que os momentos de apogeu da 
retórica coincidem com os períodos de maior liberdade, de maior 
segurança, de maior paz (FIORIN, 2015, p. 26). 
 

 A argumentação, portanto, faz parte de atitudes cotidianas de 

sociedades livres, visto que, quando um indivíduo vai se comunicar com outro, é 

preciso usar recursos de argumentação para que o outro entenda o que realmente 

está se querendo dizer. Segundo Ducrot (1987), a argumentação nada mais é que 

uma organização do discurso, da fala, que faz com que determinada pessoa 
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acredite naquilo que está sendo falado – muitas vezes, a argumentação é usada 

para persuadir o outro. Cabral (2010) diz “ser impossível empregarmos 

determinados enunciados sem que pretendamos com eles orientar nosso 

interlocutor em direção a certo de tipo de conclusão” (2010, p. 16-17). 

 Esse tipo de argumentação exposta por Cabral (2010) é evidenciada 

através da Teoria da Argumentação na Língua (TAL), estudada por Ducrot e 

Anscombre (AZEVEDO; MILESKI, 2011). A TAL explica que um argumento, quando 

unido a um conector, gera uma conclusão, explicita ou implicitamente.  

 Os componentes linguísticos que possibilitam a argumentação na língua 

são classificados e distinguidos, segundo Ducrot, em posto, pressuposto e 

subentendido.  

 O posto é o que está explícito em uma fala/discurso, ou seja, é o próprio 

enunciado. No entanto, um mesmo posto (dito) pode gerar vários significados, a 

partir de diferentes interpretações do mesmo. Enquanto a frase Que tempo feio! 

pode trazer um significado negativo, pois, normalmente associamos “tempo feio” a 

um clima nublado, por vezes, podem existir pessoas que consideram que “tempo 

feio” seria um dia com sol, atribuindo um significado completamente diferente ao 

enunciado. Esses significados podem estar implicitamente numa frase, fazendo com 

que somente determinadas pessoas, que saibam dos contextos propostos, 

entendam realmente o que estava se querendo dizer com determinado enunciado.  

Os implícitos são, portanto, informações não codificadas no texto, ou seja, que não 

estão explicitamente no posto (enunciado). Oswald Ducrot dividiu os implícitos em 

dois tipos: os pressupostos e os subentendidos.  

  Para Ducrot (1987), o significado de pressuposição comporta as 

inferências embutidas na estrutura linguística das sentenças, pertencente ao 

significado das palavras, expressões e frases. Ou seja, os pressupostos são 

fenômenos sintáticos gerais produzidos por componentes linguísticos, e que, devido 

a isso, dependem de elementos da frase para existir. 

Para descrever este estatuto particular do pressuposto, seria 
possível dizer (cf. Ducrot, 1968, p. 40) que ele é apresentado como 
uma evidência, como um quadro incontestável no interior do qual a 
conversação deve necessariamente inscrever-se, ou seja, como um 
elemento do universo do discurso. Introduzindo uma ideia sob forma 
de pressuposto, procedo como se meu interlocutor e eu não 
pudéssemos deixar de aceitá-lo (DUCROT, 1987, p. 20). 
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 Para Ducrot, portanto, o pressuposto, por ser marcado linguisticamente 

através de palavras e expressões, não pode ser negado e é tomado como um fato 

incontestável, não dependendo de contextos e interpretações. Para facilitar a 

identificação dos pressupostos, Levinson (2007) reuniu uma lista de acionadores de 

pressuposição, que podem ser descrições definidas, verbos e 

comparações/contrastes, por exemplo.  

 O subentendido, no entanto, só existe devido a contextos e 

interpretações. Os subentendidos, além de, de certa forma, dependerem do posto, 

pois a interpretação só é possível a partir de um dito, resultam essencialmente da 

interpretação do leitor e do contexto em que aquele enunciado está inserido, 

levando em consideração, portanto, fatores que estão além do sentido literal do 

posto do enunciado.  

 
As mensagens linguísticas comportam às vezes implícitos que não 
podem ser previstos com base apenas no sentido literal. 
Importantíssimos para a interpretação final da mensagem, esses 
implícitos só podem ser descobertos por um trabalho de conjectura 
feito a partir de uma avaliação global da situação comunicativa, em 
que o ouvinte procura recuperar as intenções do falante. Mensagens 
que comportam esse tipo de implícito são sempre interpretadas 
como ‘indiretas’ e obrigam, tipicamente, o ouvinte a perguntar: ‘O 
que foi que ele quis me dizer com isso?’, ‘Aonde ele quis chegar?’, 
etc. (ILARI, 2013, p. 92).  
 

 Contudo, para Ducrot (1987), é preciso, primeiramente, identificar o 

enunciado em seu sentido literal, para somente depois, atribuir o seu significado 

implícito.  

 As principais diferenças entre posto, pressuposto e subentendido é que, 

o posto está diretamente relacionado ao que o “eu” afirma, acontecendo no 

momento da enunciação de forma explícita. Já o pressuposto é um domínio comum 

dos dois personagens envolvidos no enunciado, logo, pertencente ao “nós”, 

ocorrendo anteriormente ao enunciado. E o subentendido é pertencente ao 

componente retórico, visto que é pertencente ao “tu”, ou seja, é o que se deixa o 

ouvinte concluir, posteriormente à enunciação. Ambos, pressuposto e 

subentendido, são pertencentes à forma implícita da enunciação. 

  

O uso de verbos nos textos da Revista Veja 
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 Os implícitos, entre pressupostos e subentendidos, podem ser 

provenientes de palavras e expressões das mais variadas naturezas. Levinson 

(2007), por exemplo, identificou uma lista de acionadores de pressuposição, os 

quais tornam mais clara a identificação de implícitos, principalmente os 

pressupostos. Nesta lista, estão presentes descrições, contrastres, comparações, 

interativas, repetições e verbos. Os verbos, um dos principais acionadores de 

presupossição, podem ser dividos em: verbos factivos, verbos implicativos, verbos 

de mudança de estado e verbos de julgamento.  

 Os verbos, como em qualquer texto jornalístico, eram muito recorrentes 

nas reportagens veiculadas pela Veja durante a Ditadura Militar. O uso de verbos, 

assim como de substantivos e adjetivos, por exemplo, não teria nenhum significado 

especial se não fosse a época na qual estavam sendo usados: ditadura na qual a 

censura era presente diariamente na rotina jornalística.  

 Portanto, mostraremos abaixo algumas veiculações de verbos a fim de 

conseguir, de forma implícita, veicular alguns conteúdos não permitidos, devido à 

censura, presentes nas reportagens da Veja.  

 Em reportagem veiculada na edição de 8 de janeiro de 1969, intitulada 

“Stenzel explica o novo ato”, o texto traz depoimentos de um deputado que, assim 

como os outros, após o fechamento do Congresso, não estava sabendo, muito 

menos participando, das decisões e rumos do Brasil. Na reportagem, o seguinte 

enunciado é posto no texto: 

POSTO 1: Stenzel admite e faz questão de frisar que ele próprio – como toda a 

classe política – está pouco informado a respeito dos rumos que tomará o Governo.  

 O verbo ‘admitir’, segundo Levinson (2007), se encaixa na categoria de 

verbos factivos e pode gerar pressupostos que geram fatos comprovados. Neste 

caso, o verbo pressupõe que ele, deputado, não está sendo informado sobre as 

decisões do governo em relação aos rumos do Brasil. Portanto, gera os seguintes 

pressupostos5: 

PRESSUPOSTO 1.1: O Governo tomará algum rumo.  

PRESSUPOSTO 1.2: Stenzel e toda a classe política não têm informações sobre esse 

rumo.  

                                         
5  É importante ressaltar que, sem o pressuposto, o dito ou posto ficaria ou inutilizado 
comunicacionalmente ou, no mínimo, sob suspeita, já que o que garante a verdade do posto é o 
pressuposto. 
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 Quando se está no posto, assumido, que existe algum rumo a ser tomado 

pelo governo, e que os políticos não tem informações sobre isso, isso caracteriza 

um regime autoritário, levando em consideração a falta de participação da classe 

política.  

 Neste mesmo trecho, há o uso o verbo ‘estar’, também factivo conforme 

Levinson (2007), que pressupõe que esse fato não é comum, ou seja, ele estava 

informado sobre a política do país antes do Ato nº 5, e, nesse momento, não está 

mais sabendo sobre essas questões. Por isso, o pressuposto é: 

PRESSUPOSTO 1.3: Stenzel tinha informações sobre os rumos do governo, mas no 

momento não tem mais. 

 No momento em que podemos entender que um político que participava 

e tinha informações sobre os rumos do governo e, no momento presente, não tem 

mais, é porque, de alguma forma, a política mudou drasticamente. Neste caso, 

houve uma mudança perceptível: de democracia para ditadura.  

 Existem, ainda, alguns contextos6 que possibilitam a interpretação de 

subetendidos, como mostramos abaixo: 

C1: Com a promulgação do AI-5 foi determinado que o Congresso fosse fechado e 

foi estabelecido estado de sítio no Brasil.  

C2: Com o Congresso fechado, não havia decisões passadas pelos políticos, como 

deputados, senadores, etc. Ou seja, os últimos sinais de democracia começavam a 

ser extintos.  

C3: A cada Ato promulgado, a política tornava-se cada vez mais centralizadora, e, 

sob o regime dos militares, consequentemente mais repressora.  

C4: Todas as decisões dos rumos do país eram determinadas pelos militares. 

 Levando em consideração todos esses contextos, chegamos ao 

subentendido:  

SUBENTENDIDO 1.1: Após o AI-5 promulgado não havia mais nenhum resquício de 

democracia.  

  

 

 Analisando todos os elementos dessa reportagem conseguimos concluir 

que, através do posto, pressuposto e subentendido, é possível identificar conteúdos 

                                         
6 Os contextos serão representados pela letra “C”. 
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implícitos que, no caso dessa reportagem, era passar para o leitor todas as 

informações para que ele concluísse que o país não estava mais vivendo uma 

democracia, e sim a época mais rigorosa da ditadura.  

 Em outra reportagem, também referente ao fechamento do Congresso, 

intitulada “As gaiolas de ouro estão vazias”, veiculada em 12 de fevereiro de 1969, 

analisamos o próprio título da matéria, onde o posto é o seguinte: 

POSTO 2: As gaiolas de ouro estão vazias. 

 O verbo ‘estar’ é classificado por Levinson (2007) como verbo factivo, os 

quais descrevem ações que geram fatos comprovados. Por isso, neste enunciado o 

verbo ‘estão’ pode pressupor que: 

PRESSUPOSTO 2.1: Existem gaiolas de ouro. 

PRESSUPOSTO 2.2: As gaiolas estavam cheias antes. 

 Levando em consideração o contexto C1, sabemos que, com o Congresso 

em recesso, o mesmo estava vazio, ou seja, sem políticos, o nos leva ao 

subetendido: 

SUBENTENDIDO 2.1: A metáfora ‘gaiolas de ouro’ faz referencia à ‘prisão dos 

ricos’, ou seja, o Congresso onde ficam os ricos (políticos) está vazia, pois eles 

foram punidos com o recesso no Congresso. 

 Podemos notar, também nessa reportagem, um tom de crítica implícito 

entre as palavras usadas. No caso de ‘gaiolas de ouro’, em que se refere a prisão 

dos ricos, insinua que todos os políticos eram ricos. Além disso, também podemos 

interpretar que mesmo sendo ricos, os políticos estavam sem poder exercer suas 

funções nas suas gaiolas, que se refere ao Congresso. No entanto, eles não sairam 

de suas gaiolas por vontade própria, e sim por vontade dos militares que não os 

queriam opinando sobre os rumos do país.  

 Existe ainda, outra reportagem com um tom mais opinativo e de crítica, 

intitulada “Os dez mandamentos dos políticos”, veiculada em 5 de março de 1969. 

Essa reportagem traz a questão do fechamento do Congresso, em que os políticos 

deixaram de exercer o seu papel, fundamental a democracia. Ao longo da 

reportagem, em tom de crítica, é exposto o trecho a seguir tido como posto: 

POSTO 3: Os três primeiros mandamentos são políticos. Através deles, não se 

admitirão críticas à Revolução, ao regime, e a tudo que a eles  digam respeito. 
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 Com esse trecho, podemos pressupor, através do verbo factivo admitir 

(LEVINSON, 2007), que este é um regime que não admite críticas e opiniões 

contrárias a dos militares, nem mesmo dos políticos, que estão no Congresso 

justamente para isso, para discutir, democraticamente, os rumos do país. Com esse 

posto, pressupomos que:  

PRESSUPOSTO 3.1: Existe um regime que não tolera críticas. 

 Os verbos factivos geram fatos comprovados, ou seja, quando é aplicada 

uma ação a um fato, é porque este fato existe, inegavelmente. Quando, no posto, 

é dito que existe um regime que não admite críticas, é porque existem críticas ao 

regime que não podem ser feitas. Portanto, vejamos alguns contextos: 

C5: Vários parlamentares haviam sido cassados.  

C6: Poucos políticos continuavam no Congresso. 

C7: O tempo em que o Congresso ficaria fechado era indeterminado, e por isso, os 

parlamentares tinham muitas incertezas e relação aos seus próprios futuros.  

C8: Eles sugerirão algumas ideias ao governo das quais surgiram os 10 

mandamentos citados na reportagem trasncrita acima.    

C9: Era uma época em que se vivia em uma Ditadura Militar que, após o AI-5, havia 

se tornado ainda mais autoritária, centralizadora e repressora.  

 Levando em consideração todos os contextos apresentados, e o 

pressuposto gerado acima, também podemos chegar ao seguinte subentendido:  

SUBENTENDIDO 3.1: Não são aceitas críticas contra o governo. 

 O fato é que, através da aplicação de recursos implícitos nessa 

reportagem, entre o pressuposto e o subentendido, chegamos a conclusão de que 

não existia sequer um resquício de democracia no país, já que os políticos que 

deveriam participar das decisões, não estavam mais autorizados a participar da 

política, pois o regime autoritário não admitia críticas e opiniões contrárias as dos 

militares.  

 Primeiramente, levando em consideração todos esse trechos analisados, 

o que concluímos é que, mesmo os deputados e outros políticos que deveriam 

participar do governo democrático representando o povo, direito garantido pela 

Constituição, admitiram não estar cientes das decisões e dos rumos tomados pelo 

presidente Costa e Silva, pois o recesso previa que o Congresso fosse fechado 

(FAUSTO, 2001) e, desta forma, os parlamentares não estavam participando e 
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frequentando o Congresso. Essa era uma prova de que cada vez mais, e, 

principalmente após o AI-5, a ditadura tomava um caráter autoritário, rígido e 

repressor, e, portanto, não havia democracia (VENTURA, 2008).   

 A aplicação de recursos linguísticos, como o uso de implícitos, era 

necessária para a veiculação, muitas vezes, de informações básicas sobre o Brasil, 

como o fechamento do Congresso por tempo indeterminado, como mostrado acima.  

 Notamos que, com esses recursos sintáticos, como os verbos, é possível 

identificar e esclarecer cada implícito e, mesmo que gerem comprovações de algo, 

sem a devida análise dos recursos implícitos (pressupostos e subentendidos) não é 

possível provar que aquilo que está codificado no texto é realmente o que o autor 

quer se referir.  É, por isso, através da teoria de Ducrot e do estudo dos 

acionadores de pressuposição de Levinson, que conseguimos constatar o que cada 

trecho, contendo pressupostos e subentendidos, quer, possivelmente, dizer. 

 

Considerações 

 Como pudemos perceber, mesmo com a Ditadura Militar instaurada no 

Brasil, e, consequentemente, com a censura à imprensa vigente, principalmente 

após a instauração do AI-5, alguns conteúdos puderam ser veiculados respaldados 

pelos implícitos.  

 A revista Veja, com o uso de verbos em reportagens veiculadas no ano de 

1969, pôde divulgar algumas informações que, possivelmente, seriam censuradas 

caso os censores as percebessem. Por isso, até mesmo informações básicas sobre o 

país, como o fechamento do Congresso Nacional, puderam ser transmitidas e 

tornaram-se públicas para que a sociedade as conhecesse; foi, através dos recursos 

implícitos, que isso se tornou possível.  

 Neste caso, o uso de verbos como acionadores de pressuposição e 

geradores de implícitos foi determinante para que conteúdos pudessem ser 

compreendidos pelas pessoas que sabiam o que estava acontecendo no país – um 

regime autoritário e repressor –, mas, ao mesmo tempo, permitiu que os jornalistas 

pudessem se respaldar atrás dos implícitos, visto que ninguém, principalmente os 

censores, poderiam provar que aquilo que estava escrito era o que realmente 

estava querendo ser dito.   
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 Mesmo sofrendo com as consequências da Ditadura Militar, os jornalistas 

e a Revista Veja, um dos principais veiculos de informação da época, conseguiram, 

por vezes, cumprir com funções jornalísticas mesmo com a censura imposta, ou 

seja, levar a informação até os indivíduos.  
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