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Introdução
Esta pesquisa caracteriza-se como desdobramento do Projeto realizado no ano de 2009: Um retrato de Gente comum: uma reflexão
sobre a imagem de comunidade no texto jornalístico que teve como objetivo refletir acerca do tratamento concedido às notícias que envolvem a
comunidade.Nesta nova pesquisa verifica-se como a comunidade vê o espaço destinado na imprensa londrinense para a manifestação de
questões relacionadas aos interesses comunitários, por meio de uma pesquisa de opinião pública dirigida às lideranças comunitárias formais e
informais da cidade de Londrina, tendo como metodologia qualitativas a entrevista em profundidade.

Objetivo
Identificar a opinião de lideranças omunitárias sobre a cobertura dos jornais Folha de Londrina e Jornal de Londrina em relação às
questões comunitárias; verificar se as lideranças comunitárias identificam o jornal como expressão da realidade de sua comunidade;refletir
sobre as relações de diálogo que se constroem entre os meios de comunicação e a comunidade.

Metodologia
Para este estudo está sendo realizado um projeto de pesquisa de opinião pública utilizando a metodologia qualitativa de entrevista em
profundidade tendo como público-alvo as lideranças comunitárias dos bairros periféricos de Londrina. Para tanto, foram selecionadas lideranças
formais como presidentes e representantes de moradores, associações, assim como lideranças informais identificadas nas comunidades.
A escolha da entrevista em profundidade possibilita o levantamento de informações a partir de um roteiro de apoio com abordagens
centrais que, no decorrer da entrevista, em um processo dialógico, permitindo maior flexibilidade e profundidade de análise.
Com base nas informações coletadas, será desenvolvida análise da opinião que estes possuem dos jornais Folha de Londrina, Jornal de
Londrina, assim como dos demais jornais que forem identificados pelos entrevistados.

Resultado
O estudo apresenta-se em fase de entrevista com lideres formais das associações de moradores dos bairros da cidade de Londrina, tendo
como base o cadastro da Prefeitura Municipal. A partir destas lideranças, serão identificadas outros grupos de líderes formais.
Os resultados obtidos na pesquisa e as reflexões desenvolvidas irão fortalecer teoricamente o projeto de extensão "Gente comum"
desenvolvido no curso de jornalismo desde 2003, assim como subsidiar os produtos comunitários criados por este que beneficiam várias
comunidades periféricas de Londrina.
Assim, esta pesquisa, irá possibilitar a vinculação entre teoria e prática, relação indispensável para uma formação acadêmica coerente,
baseada na reflexão crítica da realidade onde o jornalista irá atuar.

Conclusão
Conclusões parciais:
A aproximação da equipe de pesquisa com as lideranças comunitárias possibilita a compreensão sobre um universo específico de relação
entre mídia e comunidade. Neste processo, verifica-se a percepção que o público receptor tem da notícia veiculada nos meios de comunicação
de massa, especificamente no que se refere ao Jornal de Londrina e à Folha de Londrina.
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