EO VAMOS MANIPULAR!

Quase toda a gente sabe que os resultados das sondagens podem ser aqueles que os sondadores ou sondadoras pretendem. Basta formular a pergunta adequada e propor as respostas dirigidas segundo convier. 

1. Imagine uma tese que, como jornalista, quer defender num meio de comunicação. Só depois de escrevê-la, apoie-a com uma sondagem feita a todos e todas as colegas da turma. Logo a seguir explique na sala de aulas o resultado, redigindo uma crónica jornalística sobre a mesma. Importante: a tese deve ser prévia ao inquéerito. A seguir, apenas um bom exemplo de como num inquérito umas perguntas que dirigem as pessoas para uma resposta afirmativa através de palavras como união se converte, no título da notícia, em anexação.

Espanhóis querem anexar Portugal
2006-10-18
Segundo uma sondagem ontem conhecida, quase metade dos espanhóis (45,7 %) gostariam de unir Portugal a Espanha.
A revista espanhola Tiempo pediu esta investigação que refere, também, que segundo os espanhóis, o novo país deveria chamar-se Espanha e ter como capital Madrid e deveria manter o regime monárquico já existente no país.
Esta pesquisa revela que o apoio à união de Espanha a Portugal é, especialmente, elevada entre os mais jovens (dos 18 aos 24 anos) e, entre os apoiantes a esta fusão, 43,4 % é da opinião que o novo Estado deveria chamar-se Espanha, contra 39.4 % que defende Ibéria como sendo o melhor nome para o novo país. É de referir, ainda, que somente 3.3 % gostaria de ter Lisboa como capital, contra 80 % que preferiram Madrid.
Este inquérito surge após o semanário português "Sol" ter revelado que 28 % da população portuguesa será a favor da união do país a Espanha.
O sentimento de proximidade com Portugal é mais intenso nas regiões que fazem fronteira com o nosso país e, inclusive, em alguns casos, nestas zonas, os espanhóis sentem-se mais ligados a Portugal do que ao seu país.

2. O assunto da sondagem há-de ser da actualidade, relacionado com o mundo do ambiente, da alimentação, do trabalho ou da política e sociedade. 

3. Para elaborar a sondagem deverá dirigir a resposta às 5 perguntas do inquérito com 3 opções possíveis, das quais o seu ou a sua colega deverá escolher e justificar uma. Daí, tire conclusões sobre a opinião geral da sociedade acerca dos temas propostos numa composição.

4. Possíveis temáticas:

LIBERTAÇÃO DOS PRESOS DA ETA
IDADE DA REFORMA: 70 ANOS
FUSO-HORÁRIO GALEGO: UMA HORA MENOS
INDEPENDÊNCIA DA CATALUNHA

5. Finalmente, pode confrontar a opinião maioritária da turma com a da sociedade que você conhece e a sua própria, dirigindo um pequeno debate sobre o assunto. Poderá utilizar verbos no pretérito perfeito composto do conjuntivo e no mais-que-perfeito composto do conjuntivo. “Se a pergunta tivesse sido esta, talvez a resposta teria sido outra”, “Talvez se tenham tirado conclusões precipitadas quanto ao assunto”.  

6.Outras palavras interessantes para explicar a sua postura: ora, ora isso, ora bem, por um lado... por outro; em primeiro lugar, ... em segundo lugar; e ainda; por outro lado; aliás; antes pelo contrário; por este motivo; por exemplo; consequentemente...

