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Em meio aos processos de midiatização (VERÓN, 1997) da atual sociedade, a 

internet se destaca como um ambiente propício para diversas iniciativas em 

jornalismo. Muitas vezes, alternativas à produção da mídia tradicional. Nesse 

contexto, desde 2011, a Pública – Agência de reportagem e jornalismo 

investigativo produz conteúdos para livre publicação, sem fins lucrativos, 

através financiamento de entidades do Terceiro Setor e dos próprios leitores.  

Pública visa produzir reportagens investigativas que sejam de interesse 

público. Para tanto, constrói imagens de si, através de várias ações, como em 

textos publicados em seu site, vídeos institucionais e entrevistas de sua 

diretora, a jornalista Natalia Viana. O movimento representacional realizado 

pela agência utiliza várias estratégias discursivas para atrair leitores, como a 

autorreferencialidade. Nesse tipo de discurso, ‘‘(...) a mídia jornalística fala 

cada vez mais, não só de seu processo, mas narrativiza crescentemente este 

processo de produção’’ (FAUSTO NETO, 2008, p. 12). Pública fala de si, 

principalmente, através da aba quem somos, espaço em seu site que busca 

esclarecer os principais objetivos da agência.    
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Todas as nossas reportagens são feitas com base na rigorosa 
apuração dos fatos e têm como princípio a defesa intransigente dos 
direitos humanos. Nossos principais eixos investigativos são: os 
preparativos para a Copa do Mundo de 2014; megainvestimentos na 
Amazônia; e a ditadura militar. (Agência Pública) 

 

No trecho acima, as linhas de investigação da agência são descritas a 

fim de reafirmar o compromisso com o interesse público e social.  O rigor na 

apuração, um dos preceitos mais clássicos do jornalismo investigativo, também 

está presente no discurso de representação de si de Pública. Disso, evidencia-

se ‘‘a consolidação de um ethos jornalístico, o dizer sobre si que também diz, 

evidentemente, o que deve ser lido sobre si’’ (BENETTI, STORCH, 2011, p.10).  

Ao considerarmos que o movimento de falar sobre si carrega valores 

indicativos acerca do leitor, atentamos à noção do contrato de leitura, na qual 

um enunciador propõe um lugar a um destinatário. (VERÓN, 2004). Nesse 

sentido, o contrato entre Pública e leitores se concretiza por vários momentos, 

como por exemplo, nos modos de dizer da agência.  

Ainda na aba quem somos, observa-se a associação entre 

independência jornalística e colaboração da sociedade. O trecho Sejam um 

deles! A Pública – e o nosso público – agradecem! , evidencia que os 

apoiadores, incluindo os próprios leitores, ao financiar reportagens, estariam 

cooperando na gestão de um bom jornalismo, um dos principais objetivos de 

Pública. O discurso dirigido especialmente ao leitor não se restringe aos textos 

publicados no site. Em vídeo produzido pela agência, em 2013, destaca-se a 

parte final que emenda o seguinte dizer: estamos convidando você para fazer 

jornalismo com a gente. É por meio dessas estratégias discursivas que Pública 

situa o leitor não apenas como mero receptor dos seus conteúdos produzidos, 

mas como ator social detentor de certo espaço no fazer jornalístico da 

organização. 

A característica online de Pública, que apresenta variados modos de 

interação com os leitores, exige distintas formas enunciativas por parte da 

agência. Nesse sentido, o artigo pretende analisar como Pública constrói o seu 

contrato de leitura (VERÓN, 2004) para buscar atingir o seu leitor e construir 

vínculos com eles. 
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