
Fake news pela história 
 
PLANO COHEN 
Em 30 setembro de 1937, os ouvintes do programa de rádio Hora do Brasil foram               
surpreendidos com o anúncio de um plano que detalhava um golpe comunista            
contra Getúlio Vargas. Os direitos constitucionais foram suspensos. Era uma farsa           
criada por Olímpio Mourão, ex-general do Exército brasileiro, para garantir a           
permanência de Vargas no poder – que estabeleceria o Estado Novo. Morreu a             
democracia. E um número desconhecido de opositores. 
 
CRISTÃOS PARA OS LEÕES 
Os cristãos começaram a ser alvo de boatos quando o imperador Nero os             
responsabilizou pelo grande incêndio ocorrido em Roma. Eram rejeitados por não           
participarem das celebrações cívicas aos deuses. Insultos e acusações começaram          
a circular na sociedade. Uma má interpretação da eucaristia “beber o sangue de             
Cristo” e “comer o corpo de Cristo”, por exemplo, fez com que os cristãos fossem               
acusados de canibalismo. E também de incesto, pois chamavam uns aos outros de             
“irmãos”. 
 
A GRANDE CONSPIRAÇÃO 
Publicado pela primeira vez na Rússia em 1903, o Protocolo dos Sábios de Sião              
continha as (falsas) atas de uma reunião do fim do século 19, sobre uma              
conspiração que os judeus formariam para dominar o mundo, controlando a           
imprensa e a economia mundial. O conteúdo foi traduzido para vários idiomas e             
propagado freneticamente no século 20 – só nos EUA, 500 mil cópias foram             
impressas e distribuídas. Quando os nazistas ascenderam ao poder em 1933, o            
conteúdo foi usado como propaganda contra os judeus. 
 
CAMPANHA ANTIVACINAÇÃO 
A polêmica em torno da vacina tríplice (caxumba, sarampo e rubéola) teve início             
quando o médico britânico Andrew Wakefield, um gastroenterologista, publicou um          
artigo no jornal Lancet, em 1998, a respeito do tratamento de crianças            
diagnosticadas com autismo. Wakefield afirmava que tais crianças desenvolveram o          
distúrbio neurológico após receberem a vacina. O médico era, na verdade, um            
vigarista que havia arquitetado a farsa após ser pago por um grupo que pretendia              
processar a indústria farmacêutica. O jornal retirou o artigo e Wakefiled foi impedido             
de exercer a profissão. 
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