
A crescente disseminação de fake news tornou-se uma ameaça global para as
democracias ocidentais. Atualmente, as fake news parecem estrategicamente
planeadas para serem amplamente partilhadas nas redes sociais, submetendo os
eleitores a jogos de manipulação e manobras políticas antidemocráticas. Importa, por
isso, perceber como a ideologia política do eleitorado (avaliada na dimensão política
esquerda-direita) se relaciona com a crença, interpretação e divulgação de fake news.
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Métodos
Foi aplicado um questionário a 712 participantes, numa
população de N=9 343 920 (eleitores residentes em Portugal).
Os participantes expressaram a sua opinião perante 10 fake
news (5 fake news pró-esquerda e 5 fake news pró-direita) e 10
notícias (5 notícias pró-esquerda e 5 notícias pró-direita),
classificando as manchetes numa escala de likert de 5 pontos
(1-nada credível; 2-pouco credível; 3- credível,; 4 – bastante
credível e 5 – muito credível. Para identificar a sua orientação
ideológica, recorremos à escala política esquerda-direita de 10
pontos. Consideramos os pontos 1 a 4 à esquerda, o centro
politico 5 e 6, e à direita 7 a 10. Todas as questões foram
elaboradas com base nessa escala, o que permitiu classificar a
ideologia do participante por meio do cálculo da média das
respostas.

Resultados
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Conclusões
A crença em notícias e em fake news está
relacionada com a ideologia política. Este estudo
demonstra que os participantes ideologicamente de
direita são mais suscetíveis a acreditar em fake news
do que os participantes de esquerda. Além disso, os
participantes de direita apresentam uma tendência
em acreditar não só nas fake news que favorecem a
sua ideologia, mas também nas fake news que
favorecem a esquerda. Por outro lado, no geral, são
as notícias verdadeiras que apresentam valores de
credibilidade mais altos.

Esquerda

M±DP

Centro

M±DP

Direita

M±DP
F P

RND 2.44±0.66 2.60±0.74 2.86±0.79 18,522 <0.001
RNE 2.50±0.71 2.45±0.67 2.45±0.65 0.639 0.528
FND 1.50±0.59 1.79±0.72 2.01±0.71 36.021 <0.001
FNE 1.99±0.73 2.09±0.74 2.22±0.75 5.699 0.004

Os indivíduos, classificados como sendo de direita, são os que
apresentam valores mais elevados relativamente à crença em
notícias pró-direita (RND). Os participantes de direita são os
que têm uma maior tendência em acreditar em fake news pró-
direita (FND), sendo os indivíduos de esquerda aqueles que
apresentam menores valores. Quanto à crença em fake news
pró-esquerda (FNE), os resultados revelaram diferenças
significativas apenas para os indivíduos da esquerda e direita.
Ainda assim, são também os indivíduos de direita que
apresentam uma maior tendência em acreditar em fake news
pró-esquerda.

Tabela 1. Médias (M), desvios padrão (DP) e efeitos univariados de crença em 
notícias (pró-esquerda e pró-direita) e fake news (pró-esquerda e pró-direita) por 
ideologia política
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Figura 1. Exemplos de fake news pró-direita (A) e pró-esquerda (B)
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