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MÁQUINAS SPINOZIANAS
EM UM PLANETA CONTURBADO:
A PRÉ-HISTÓRIA DA AIDS

1

O óptico holandês Baruch Spinoza, enquanto cortava e polia
lentes, como mostra o poema em epígrafe, virou de cabeça para
baixo o cânone judaico e a filosofia como um todo. Para os
propósitos deste livro interessa-nos tão-somente uma das suas
sentenças que, como sempre, combinam a inventividade do fi-
lósofo e a precisão do óptico (ou, antes, segundo o próprio
Spinoza, a filosofia e o método de demonstração da geome-
tria). Dizia Spinoza (em versão livre, nada geométrica) que:
‘o ser almeja, antes de tudo, persistir’.

Esta sentença aparentemente singela condensa a lógica que
perpassa este pequeno volume, que descreve a convivência pou-
co harmoniosa entre um vírus (o HIV, vírus da imunodeficiência
humana) e os seres humanos.

O primeiro dos termos dessa relação, o HIV, é uma ‘máqui-
na spinoziana’, no sentido mais preciso da expressão, ou seja,
um ser que não é movido por outro propósito que não seja o
de persistir. E o faz da forma mais eficiente, plástica e econômi-
ca que se conhece na natureza. Eficiente, pois é capaz de escapar
aos mais devastadores ataques que lhes movem os organismos
que parasita, e adaptar-se às mais variadas circunstâncias. Plásti-
ca, não no sentido da beleza (embora deva haver os que os
julgam belos), mas de ‘plasticidade’, capacidade de ser flexível, o
que no seu caso extrapola a ‘adaptabilidade’ antes mencionada,
mas inclui algo que nós, seres humanos, não somos capazes de
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fazer (a não ser em um sentido metafórico): reconstruir-se.
Finalmente, econômica, pois o vírus praticamente nada gasta de
si mesmo para se perpetuar; tudo que usa, toma emprestado do
organismo que parasita. Econômica também no sentido da ‘par-
cimônia’ (conceito que provém de um outro filósofo, o frade
inglês William de Ockam; mas esta já é uma outra história), ou
seja, a propriedade de que, entre todos os caminhos possíveis
para obter seus propósitos, utilize-se, invariavelmente, o cami-
nho mais curto, direto e conciso.

Plástica, não no sentido da beleza (embora deva haver os que
os julgam belos), mas de plasticidade, capacidade de ser flexível,
o que no seu caso extrapola a adaptabilidade antes mencionada,
mas inclui algo que nós, seres humanos, não somos capazes de
fazer (a não ser em um sentido metafórico).

Como diz outro holandês, o virologista Jaap Goudsmit,
importante cientista de nosso tempo, os vírus nos precedem no
planeta Terra, permeiam nossas vidas e, muito provavelmente,
se viermos a desaparecer enquanto espécie, nos sobreviverão,
vindo a parasitar outros seres, menos complicados e destrutivos
do que os seres humanos.

O outro termo da relação somos nós, seres humanos, que
almejamos persistir, não apenas enquanto espécie, mas antes e
acima de tudo, enquanto indivíduos. O fato de sermos antes
de tudo indivíduos e termos aguda consciência disto nos faz,
simultaneamente, sublimes e cruéis, capazes de dar origem a
um Spinoza, mas também a um Hitler, de agir com “engenho
e arte” (como escreveu Camões), mas também de destruir
nossos próximos e o meio-ambiente com requinte, sistemati-
cidade e indiferença. Os destinos do planeta Terra estão hoje,
para o mal e para o bem, nas mãos desta complicada e contra-
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ditória variedade de símios, nós, os homens ditos sapiens, ou
seja, aqueles que sabem.

A crônica da Aids é a crônica dessas duas populações em
conflito, vírus e humanos, cada uma delas almejando perpe-
tuar-se às expensas da outra. Trata-se de uma crônica do que
há de pior e melhor na alma humana, já que as ameaças pre-
mentes à nossa integridade sempre fizeram e fazem aflorar o
que há de pior e melhor de nós. A crônica das antigas epide-
mias, como, por exemplo, o Diário do Ano da Peste, do escri-
tor inglês Daniel Defoe, permite compreender a profunda
dimensão da resposta humana às epidemias.

Como veremos ao longo deste livro, a história da Aids
compreende, infelizmente, relatos degradantes de estigmati-
zação e marginalização de pessoas percebidas (o mais das
vezes, de forma completamente equivocada e preconceituosa)
como sob risco de contrair e/ou transmitir a infecção, e, es-
pecialmente, de pessoas vivendo com a infecção (pelo HIV)
e/ou com a síndrome clínica (Aids). Felizmente, compreende
também histórias de solidariedade e altruísmo, mobilização
social e os avanços de uma ciência praticada com ética e qua-
lidade. Mas voltemos às nossas máquinas spinozianas, plásti-
cas e parcimoniosas, os vírus.

A versão mais aceita hoje entre os biólogos com relação ao
início da vida na Terra, combina: 1) compostos inorgânicos que
serviriam de molde/suporte a interações que poderíamos já
denominar ‘orgânicas’ ou ‘vivas’; 2) os constituintes básicos dos
organismos vivos, como as proteínas (entre outros); e 3) siste-
mas de guarda e transmissão de informação.

Estas questões são bastante complexas, e só é possível explicá-
las aqui de uma forma extremamente resumida e simplificada,
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que talvez enfureça os biólogos. Mas, enfim, correndo o risco
de uma recriminação justificada, é possível exemplificar o meio
onde teriam ocorrido as interações primitivas das primeiras for-
mas que poderíamos denominar ‘vivas’, através da água dos
oceanos primitivos (condição de solubilidade das partículas) e/
ou da argila, enquanto possível molde; exatamente, como hoje
precisamos da água para viver e utilizamos jarros de cerâmica
para contê-la e transportá-la (obviamente, há alternativas tecno-
lógicas mais eficientes para conter e transportar líquidos, como
os encanamentos, mas estamos falando aqui de um mundo pré-
humano e, portanto, pré-tecnológico).

O segundo elemento são as proteínas, e aí já estamos na in-
terface entre não-vida e vida, questão que é familiar ao leigo que
lê nos jornais sobre o ‘mal da vaca louca’, que é causado por
uma proteína que os especialistas hesitam em definir como um
agente infeccioso (um parasita) propriamente dito: o príon.

Antes de tudo, a vida persiste, como disse Spinoza, e para
isso tem de se reproduzir a partir de uma estrutura definida,
estrutura esta que exige, para sua definição e conformação,
informação.

Recapitulando: a vida precisa inicialmente de um suporte/
meio de interação, de materiais com que construir estruturas a
serem reproduzidas (as proteínas, entre outros compostos), além
de energia e de informação que oriente a construção da estrutu-
ra. Ainda está complicado? Pense então em um canteiro de obras
(o molde ou palco das interações). São necessários tijolos, telhas,
cimento (materiais); mão-de-obra e máquinas (elementos de
transformação e aporte de energia); mas também um mestre-
de-obras e uma planta, elementos que sistematizam e veiculam a
informação.
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E o que isso tem que ver com a Aids? Tudo!
O vírus da Aids, o HIV, é uma máquina composta por um

punhado de proteínas (como dissemos, apenas as essenciais, pois
ele rouba de nós tudo mais de que necessita); uma unidade de
informação, denominada RNA viral (voltaremos a este ponto),
que necessita de recipientes e/ou líquidos que o suportem e trans-
portem, que são nossas células e os líquidos que trocamos quan-
do interagimos com outros seres humanos: no caso específico
do HIV % sangue, líquido seminal e vaginal.

O HIV é um retrovírus, ou seja, um vírus que trafega ao
contrário (de frente para trás –  “retro”). A natureza opera, ha-
bitualmente, segundo planos lógicos de estrutura/construção não
propositais ou finalísticos (normalmente designados pelo termo
alemão Bauplan; mas isso nos levaria muito longe), mas não con-
ta exatamente com sinais de trânsito, como nossos automóveis.
Portanto, a idéia de um vírus que trafega na contra-mão só pode
ser compreendida se entendermos antes o que em biologia se
concebe como a ‘mão’ do tráfego de informações. Esta mão
foi estabelecida no âmbito de algo que seus formuladores % o
biólogo Watson e o físico Crick, quando trabalhavam na Ingla-
terra, nas décadas de 1950 e 1960 – denominaram “dogma cen-
tral da biologia”. Resumidamente, acreditavam eles que a infor-
mação em biologia fluiria sempre numa única direção: a partir
de moléculas capazes de guardar e transmitir informação
(os ácidos desoxiribonucleicos, ou, simplesmente, DNA, na sua
sigla inglesa), daí para moléculas que combinam a guarda e trans-
missão de informação com algumas características mais ope-
racionais (os ácidos ribonucléicos, ou RNA), e daí para as proteínas.
Ou seja, mantida a metáfora da construção civil: os arquitetos/
engenheiros (DNA) transmitiriam as informações para os
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mestres-de-obra (RNA), e estes às proteínas (a um só tempo,
operários e tijolos. O leitor há de convir que se trata de uma
metáfora abusiva, mesmo para o velho Karl Marx, que falava na
coisificação e vilificação da mão-de-obra).

Habitualmente, dogmas costumam encontrar pela frente ‘es-
píritos-de-porco’, que os contestam com argumentos, ou neste
caso, exemplos. E não é que a natureza deixou de ler esta parte
dos artigos de Watson e Crick! E quem aparece em cena são
exatamente os retrovírus, capazes de trafegar a via da informa-
ção na contramão, ou seja, transmitir informação ao contrário,
do RNA para o DNA.

Isso os torna ainda mais plásticos, econômicos e adaptáveis,
formidáveis adversários para nós, humanos, que pretendemos
combatê-los e, se possível, eliminá-los! Retomando a surrada
metáfora da construção civil, pela última vez (promessa!), tería-
mos aqui mestres-de-obra que prescindem de arquitetos/enge-
nheiros, ou antes, os constroem, segundo seus desígnios. Com
isso, constroem de forma ágil, mas – louvados sejam os arquite-
tos e engenheiros! – , estão mais sujeitos a erros, pois a operação
de formar arquitetos e engenheiros a partir da habilidade exclu-
siva dos mestres-de-obras é uma operação arriscada. É exata-
mente isto o que faz o HIV, que, a partir do seu saber de mestre-
de-obra (RNA), forma engenheiros/arquitetos (DNA), como
uma faculdade de ‘fundo-de-quintal’. A operação (que, acade-
micamente, seria ilícita) é feita com a ajuda de uma enzima (uma
espécie de faz-tudo da biologia, sempre disposto a auxiliar e
apressar o serviço alheio) denominada transcriptase reversa. A
designação desta enzima não poderia ser mais precisa, pois o
que ela faz é exatamente traduzir um código em outro código
(transcriptar) no sentido inverso ao habitual (reverso, pois, não
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resta dúvida de que, no seu conjunto, a natureza aprecia os arti-
gos de Watson e Crick!).

A propensão ao erro em uma obra, freqüentemente, resulta
em desastre, com desabamentos e vítimas, e é isso o que ocorre,
no mais das vezes, nos seres complexos como nós, humanos,
mas não nos econômicos, parasitários e plásticos vírus. Para nós,
humanos e outros animais complexos, a maioria das ‘mutações’
(este o termo biológico para o erro da reprodução estrutural
frente à estrutura original) é deletéria e está associada a malfor-
mações e doenças. Mas este não é o caso dos vírus, máquinas
que não operam segundo a lógica humana, de indivíduos, mas
sim, segundo a lógica implacável da sobrevivência da espécie.
Que um ou mesmo dezenas de soldados pereçam pelo cami-
nho em função de mutações desastradas que os tornam inope-
rantes, pouco importa para este exército sem general ou propó-
sito, que não seja o de reproduzir e, se possível, ampliar (e, ao
ampliar, garantir, em tese, sua preservação no tempo e espaço)
sua própria força bélica.

Não que a mudança de estrutura dos vírus não traga ônus
para suas operações, como um soldado que tivesse de utilizar
pesadas roupas térmicas para suportar um frio intenso. Com
certeza, traz, e este preço é denominado em biologia evolutiva
‘custo’. Sem dúvida, os soldados que combatem sob condições
climáticas mais propícias se movem de forma mais ágil, mas
entre pagar um preço (e aumentar o ‘custo’ de sobreviver) e não
mais persistir, nossas máquinas spinozianas seguem em frente,
menos ágeis, mas vivas!

A lógica do tratamento anti-retroviral (ou seja, de combate
aos retrovírus), tema que retomaremos mais à frente, é exata-
mente esta: encurralar este formidável exército de milhões de
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seres que copiam a si mesmos sem cessar (daí o termo biológi-
co “cópias virais”), impondo-lhe custos crescentes à sua expan-
são, até então, irrefreável, colocando em seu caminho uma série
de obstáculos – de instalação súbita, precoce e coordenada. Não
é outro o sentido da frase do criador da terapia combinada anti-
Aids (conhecida popularmente como ‘coquetel’), David Ho, de
bater ‘precocemente, e de forma dura’ nos vírus.

Sabe-se hoje que o HIV circula, no mínimo, há décadas. Al-
guns dos seus primos (outros retrovírus) são infinitamente mais
antigos, e circulam há dezenas ou mesmo centenas de milhares
de anos nos seus diferentes hospedeiros, o que inclui felinos
(como os nossos gatos domésticos, que padecem da leucemia
felina, causada por um retrovírus) e diversas espécies de maca-
cos. Existe mesmo uma forte evidência de que a placenta, que
caracteriza o amplo conjunto de mamíferos placentários (ou seja,
quase todos os mamíferos hoje existentes, com exceção dos can-
gurus e de outros mamíferos não-placentários australianos), seja
proveniente da interação entre o nosso (mamíferos) genoma e
parte do genoma de um retrovírus (e sua respectiva capacidade
de síntese estrutural). Portanto, se não fosse por uma espécie de
acordo diplomático entre as progenitoras de nossas mães e um
retrovírus que decidiu parasitá-las, teríamos todos passado parte
das nossas vidas em bolsas, como os cangurus. Não resta dúvi-
da de que os retrovírus nos pouparam dos eventuais constrangi-
mentos de viver dentro de bolsas.

Esta última sentença talvez faça com que o leitor tenha von-
tade de fechar este livro, face ao descrédito provocado pela ca-
pitulação pacata de um exército aguerrido frente ao seu inimigo.
Mas, tenhamos calma, reside aí a plasticidade maior dessas for-
midáveis máquinas de combate, que também conhecem as be-
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nesses da paz. Diante de um inimigo incômodo ou por de-
mais poderoso, por que não propor um armistício e conviver
de forma pacata? Esta é uma alternativa sempre em aberto
para retrovírus e demais parasitas (a ponto de, equivocada-
mente, diversos biólogos terem suposto, que a longo prazo,
todo conflito terminaria em armistício entre facções de parasi-
tas e hospedeiros).

A paz entre retrovírus (e vírus em geral) e seus hospedeiros
tem características especiais, dado que não se trata de uma sim-
ples trégua, mas sim de uma situação em que o antigo inimigo se
incorpora (funde) àquilo que combatia até então. Incorporações
similares a esta (num sentido metafórico, e não biológico) foram
diversas vezes tentadas na história humana, mediante a utilização
da força ou da persuasão e fusão cultural, quase sempre sem
sucesso (a resistência dos gauleses a se fazerem romanos inspi-
rou diversas obras, desde o livro clássico de César sobre a guer-
ra da Gália até os quadrinhos de Asterix). Neste sentido, os vírus
se parecem com gauleses que se tornaram mais romanos que os
romanos, conservando-se, no entanto, simultaneamente, gaule-
ses (algo inimaginável em termos humanos). Persistirão daí em
diante como parte dos seus hospedeiros e viverão enquanto es-
tes viverem. Mas nem sempre a trégua é eterna, e, sob condições
adversas, os antigos guerreiros podem retomar sua vida de ba-
talhas, freqüentemente, de forma desastrosa, por exemplo, in-
duzindo o crescimento desordenado das células do hospedeiro
e causando o câncer.

Muita tinta (e tonner) foi gasta com detalhes bizarros acerca
da ‘passagem’ dos retrovírus dos macacos para os humanos,
questão que permanece em aberto, a despeito de publicações de
natureza voyeurística, quando não racista, que descrevem em
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supostos detalhes as relações sexuais entre macacos diversos e
tribos africanas. Em palestras e debates de que participei à épo-
ca, fui inquirido acerca das supostas relações afetivo-sexuais en-
tre macacos e humanos, que uns julgavam consensuais e outros
conflituosas. Numa vertente claramente preconceituosa, procu-
rou-se aproximar os macacos a uma suposta ‘natureza primitiva’
de determinadas tribos, como se não fôssemos, todos, primos
dos chimpanzés, sob as bênçãos do Dr. Darwin, e precisásse-
mos recorrer a uma suposta animalidade e primitividade de ‘al-
guns’ homens para imaginarmos o fluxo viral entre antropóides
não humanos e nós, antropóides demasiado humanos.

Não resta dúvida, hoje, de que a Aids provém do continente
africano, o que não constitui, entretanto, novidade alguma, pois
nós, humanos, também somos de lá provenientes. Portanto, nós,
boa parte dos símios (e diversos outros animais) e dos retroví-
rus (e demais vírus) nos originamos, todos, deste que é o berço
principal da biodiversidade e da civilização humana (esta última,
basicamente na região acima do Sahara, mais propícia à agricul-
tura em larga escala, em conexão com parte do Oriente Médio).
Vírus são máquinas spinozianas, mas de forma alguma racistas
ou chauvinistas, e persistem onde mais lhes convêm, sem prefe-
rência de raça, cor, opção sexual ou credo, como rezam as legis-
lações de todas as sociedades e culturas. Ao que parece, apenas
os vírus cumprem à letra as legislações antidiscriminação, já que
nós, humanos, não nos cansamos de discriminar e estigmatizar
uns aos outros.

A questão central não é saber se, eventualmente, alguém man-
teve uma relação sexual com um símio, da mesma forma que a
atual disseminação da gripe das aves não nos permite precisar a
importância relativa da ingestão de carnes de aves mal cozidas,
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da manipulação das aves em granjas, do contato fortuito com
aves migratórias etc., mas sim de identificar um conjunto de
meios/vias de ‘tráfego viral’  (a expressão é de Morse, virologis-
ta norte-americano, e não do homônimo, inventor do código
telegráfico) de um possível ancestral comum dos vírus das imuno-
deficiências símia (SIV) e humana (HIV), compreendendo di-
versas formas de contato sangüíneo (por exemplo, arranhadu-
ras e/ou mordidas) ou a ingestão de carne mal-cozida de ma-
cacos por parte de membros das tribos africanas, o que em
tudo se assemelha ao que é comumente observado entre os
indígenas brasileiros, que domesticam animais silvestres, inclu-
sive macacos. A par dos macacos que são tratados como ani-
mais de estimação, as diferentes tribos indígenas consideram
diversas variedades de macacos finas iguarias e, neste caso, de-
les se alimentam.

Retomando o fio de raciocínio dos sábios holandeses, recor-
ro ainda uma vez a Goudsmit que, numa homenagem não ex-
plícita (que me lembre) ao seu ilustre compatriota Spinoza, en-
xerga a questão no contexto mais abrangente da persistência, a
qualquer preço, dos vírus. Em síntese, argumenta o virologista,
em um mundo em que os antropóides (como gorilas, chimpanzés
e orangotangos) são hoje, infelizmente, raros remanescentes de
uma vasta população nativa, e estão quase inteiramente limita-
dos a zoológicos e a algumas poucas reservas, talvez a caminho
da extinção, o que resta aos guerreiros spinozianos se não ceder
para conquistar. Por que não abandonar seus já habituais hospe-
deiros, a quem já não incomodam tanto (e vice-versa), a cami-
nho de “mares nunca dantes navegados”, como disse Camões,
ou seja, rumo a estes outros símios, que andam eretos, tem me-
nos pêlos e se reproduzem de modo formidável, pressionando
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os recursos do planeta inteiro com um contingente populacional
que totaliza bilhões.

Obviamente, não é o caso de imaginar vírus maldosos, es-
fregando as mãos e lambendo beiços virtuais, diante do hipoté-
tico repasto oferecido por, por exemplo, um bilhão e 300 mi-
lhões de chineses. Trata-se, de fato, de um salto casual, no escuro
das cadeias de transmissão de diversos agentes infecciosos, na
direção dos únicos seres que, por existirem em imenso número,
constituem hospedeiros viáveis e veículos para a sua persistência.

Epidemias exigem sempre uma densidade mínima de po-
tenciais hospedeiros (ditos ‘suscetíveis’, na linguagem da mode-
lagem matemática das doenças infecciosas). Não por coincidên-
cia, como explicam o inglês Anderson e o anglo-australiano May,
grandes felinos de hábitos solitários, como as onças e os tigres,
estão praticamente a salvo de epidemias nos moldes da Aids,
embora sejam bastante parasitados pelos assim denominados
‘macroparasitas’, como os vermes, que persistem em hospedei-
ros intermediários e no meio-ambiente.

A despeito de todos os nossos esforços, mas, antes de tudo,
graças à nossa inação, complacência, hipocrisia e falta de solida-
riedade para com o próximo, o que era uma infecção restrita a
uns poucos antropóides não humanos, que vinham resistindo
bravamente a seus primos, antropóides humanos, e a umas pou-
cas tribos africanas, que vinham igualmente resistindo às guerras
civis, fome, racismo e exploração econômica, se transformou
em uma pandemia. Hoje, em todos os continentes e recantos
deste mundo, é possível constatar o triunfo das máquinas spino-
zianas sobre nós. São mais de 30 milhões de pessoas vivendo
com o HIV e a Aids, em todo o mundo, em uma das maiores
pandemias da história. Mas isto ultrapassa a pré-história da Aids,
pois é já história, e este é o tema do nosso segundo capítulo.




