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Dooutroladoda SIDA
na SemanaMundialde Combate
à SIDArealizaConvidaram-me
numamesa-redonda
de 2000 paraparticipar
da em Novembro
"Do outroladoda SIDA".Tratava-se
de reunirpessoas
intitulada
que,em princÍpÍo,
na doença,nemno seu
nãosão especialistas
estudonemna sua prevenção
e tratamento,nãoestavamportanto
"do ladoda SIDA",massim do "outrolado",o ladodos leigos.
umpsicólogo
Juntaram-se
assim,alémdeumfÍsico,umasocióloga,
eraaliciante.
Assimcomo
e umfìlósofo.O desafio,pelanovidade,
de algumamaneiraparao melhor
era aliciantepodercontribuir
públicosobrea terríveldoenca.
esclarecimento

reuhiões
Mbekichegoua patrocinar
sólidas,nãoeramafricanas.
eramvozes
sobrea SIDAemquecercade metadedosconvidados
que são ultraheteÍodoxas
dos meÍosmédicose farmacêuticos,
procuÍando
auxílio
científico
científica,
minoritários
na comunidade
nosgovernos, às suasteses.
noscidadãos,e
É isto,a faltade culturacientíÍica
quemaispodepreocupar
umÍísico,a propósito
daSIDA.Éumfacto
quea generalidade
Podeparecerestranhoa um leigo que a ciênciacontenha
deacordocomaquilo
dosgovernos
temactuado
que ê o nossomelhorconhecimento
e contraditores.
Poisnãoé a ciênciacerta?Não,a
campa- contradições
dâ SIDA,realizando
umcaminho
ciêncianãoé certa,mascontémemsi, noseumétodo,
meiosde diagnóstico
e
fornecendo
nhaspúblicasde prevençã0,
progressivamente
Paranoslivrarda incerteza.
Mas um contra-exemplo paranoslivrarmos
os meiosde tratamento.
modernizando
da
quevalea penaapontarcomo"campeã0"
tem o seujuizno consenso
científica mosdo erro.E o métodocientífico
da ignorância
Sobreo assuntoelenão
própriacomunidade
Quetemumfísicoa dizersobrea SIDA?
num dadoassunto,
científicaespecializada
na pessoado
é o actualgovernoda Áfricado Sul,personalizado
publicamente,
emfolhetos oresidente
sabemaisdoqueaquiloqueé divulgado
perantetodoo conjunto
Nãoé de maneira
de provasproduzidas.
ThabouMbeki.
de imunodeficiência
e nos "massmedia",que a SIDA,sÍndroma
parase chegara um resultado
necessária
unanimidade
nenhuma
porvÍrus,o HIVou outrosdo
é umadoençatransmitida
adquirida,
disparates
maioria(quantos
científicomastão só e simplesmente
Mbeki,infelizsucessordo grandeNelsonMandela,diz não
género,quenecessitam
íntimoparase transmitir. acreditar
de um contacto
vejacientÍfica:
quea SIDAsejacausadaporvirus.Atribuia doênçaao
a metodologia
se ouvemporaí pornãose conhecer
fica-se
o víruspodedemorar
algum subdesenvolvimento
seropositivo:
Umavezinstalado,
Háuns,poucos,
cientistas
daco-incineração!).
se o casoportuguês
chegando
a sugerirquesão
e à má-nutriçã0,
masacabaemgeralpor
tempoa executar
a suamissãomonifera,
que não acreditam
Peter
(o MT e outros)quecausama
no vírus:um delesé muitoconhecido,
os própriosmeiosde tratamento
falecendo
o seu portadorpor
destruiras defesasdo organismo,
professorde BiologiaMolecularna Universidade
de
Morrer-se-ia
dognça.
nãodadoençamasdacural0 seupensamen- Duesberg,
progressiva.
Tal é conhecido
de toda a gente, to radicanumaideiamuito"suigeneris"e muitoerradade ciência, Berkeley,
uma debilitação
pessoas
nosEstados
Unidos.Nãosãonecessariamente
de doen- quefaz lembrara "ciênciaalemã"do tempoda Segunda
tÍansmissores
assimcomoos meiosde evitarcontactos
ser.E têmtodoo direito
apesarde tambémo poderem
Grande estúpidas,
queaindanãosaiba,ficaa informação Guerra.
ça.Seacasohouveralguém
de restomuitobemna lnternet).
a suaopinião(fazem-no
a expandir
ou sul-africano
é bom,o quevierde fora
0 queé africano
queo vírusnãoatravessa
Também
é conhecido é necessariamente
um preservativo!
porquea ciênciaviveda disputaviva,do
mau.A tal pontoque,quandoalgunsmédicos É bomque a exprimam
que,apesarde nãohaveractualmente
nemvacinanemcurapara sul-africanos
propuseram
maioriadoscientistas
Masa esmagadora
choquedos contrários.
um remédioabsurdopara a SIDA(o
eficácia:
algumas viroderme,
comrelativa
a SIDA,
existemmeiosdetratamento
quetantacontrovérsia
do vÍus comoa maiore melhor
a descoberta
fala,
da SIDAreconhece
deumasde quejá ninguém
e em dosesque não
drogasquímicascomoo MT, combinadas
peçade conhecimento
atéhoje,desenvolsobrea SIDAdisponÍvel
tal
associado
aonomedeumamédicapoÍtuguesa),
e queapareceu
podemem muitoscasos soluçãofoi imediatamente
eÍeitossecundários,
deixamde provocar
em conformidade.
apoiadapor autoridades
sul-africanas vendoa sua actividade
da doença.Em
as manifestações
adiar,mesmoindefinidamente,
mais
em dêtrimentode outrasque, apesarde cientificamente
a SIDAcresce(nomea
todoo mundo,enquanto
em institutos
damenteemÁfrica)sãoprocurados
e laboratórios
meioseficazesde prevenire tratar
que os cientistas
a doença.E há a esperança
consigam
umdiavencero vÍus,antesqueo vírus
nosvencaa nós.
cientÍfica
estáinstalada
nogoverno
E o pioré quandoa ignorância
os seus resuitados
a
devastadoramente
das nações,ampliando
umaescalacolectiva.

pordentroos mecaUmflsico,porqueconhece
nismosde Íuncionainento
da ciência(e da sua
filha;a tecnologia,
apesardestaser umafilha
pródigaque saiu de casae levaumavida por
vezespoucorecomendável),
acreditano vírus
semnuncao ter visto,nemmaÍsnovonemmais
velho.Sabeoue ele foi identificado
nos anos
oitenta porcolegasseuscientistas.
Lembra-se
bem de ter lido em revistasde divulgação
e
tambémnos mediao debatesobrea prioridade
da descoberta,
entreo francêsLucMontagnier
e
o norte-americano
Max Gallo.Sabeoue essa
passouporumcrivomuitoapertado
identificação
que é o reconhecimento
dos parese que só
depoisdissoelafoi publicada
em revistas
cienti
Íicasespecializadâs.
Sabequedepoisda descobertaestafoi escrutinada
e confirmada
emnumerosos laboratórios
e que os novosmeiosde
tratamento
se baseiamobviamente
na natureza
portadoresda
e acçãodos microorganismos
doença.Apesarde ser uma doençaletal,que
chegaa todos(e nãoapenasa homosexuais
e
drogados,
comomuitagentejulgava),a que alguémjá chamouuma"pragado fim do século",
trata-se
apenasdeumefeítodesregulador
causado porvÍus, queestáser,cadadia que passa,
maisbemconhecido
e, porisso,maisbemcom'
batido.
Masseráquetodaa gentesabeque a SIDA
vemde umvírus,pequeníssimo
e invisível
a olho
queadvém
nú,e que,baseado
noconhecimento
dessefacto,actuaemconformidade
como nosso
melhorconhecimento
sobrea propagação
viral
noshumanos?
Infelizmente
não...Esteé umdos
que pulumuitoscasosde ignorância
científica
lamno mundomoderno.
A sociedade
moderna
é
pelaciênciamasparecequea mente
dominada
humana
teimaem nãoreconhecer
essedomínio.
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NaÁfricado Sulcontinua-se
a morrerestuoidamentede SIDA.Actualmente,
ceÍcade 15%dos
adultosde sexomasculino
estãoinfectados
e tal
númerotem umatendência
muitoperigosa
a cresprópria(promiscuidacer. Mone-sepor ignorância
de sexual,porexemplo)
mastâmbémporignorân(quedificultaa experimentação
de
cia do governo
fármacosanti-S|DA).
Morr+seaté inocentemente
querecebem
comoas numerosas
crianças
o vírus
no ventÍeou dos seiosde mãeseropositiva,
sem
queo governo
e asautoridades
desaúdelhesdêem
qualguer
atençãoe prioridade.
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Llvrospan saber mais:
"História
- Mirko
Grmek,
daSlDA",
Relógiod'Agua,
1994
Umrelatofascinante
sobrea SIDA,de umfísico
croata(muitogostamos fÍsicosde estaremtodoo
"Ciência"
ladol),naboacolecção
daeditoraRelógio
d'Agua,
incluindo
a discussão
da controvérsia
entre
Nap.139,refere-se
Galloe Montagnier.
o contributo
dadopelabiólogaportuguesa
OdeteFeneira,em
1985,na identificação
de um dosvírusda SIDA.
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Morre-se
- e é uma das pioresmortes- de
ignorância
científica.
Saberalgumaciência,reconhecero valore o poderda ciência,actuarde
acordocomo quea ciênciaactualdizpodeseruma
questão
devidaoudemorte.Eé istoo queumfísico
tem a dizersobrea SIDA.

"Vírus,Sidae Socie
CorrêaGuedes,
- Francisco
dade Humana",PlanetaEditorae Universidade
Autónoma
de Lisboa,1995
Grandee enciclopédico
volumede divulgação
sobreos virusem gerale os vírusda SIDAem
particular.
O autoré engenheiro
civil(osengenhei
ros aindase metemem mais assuntosoue os
Íïsicos!)e também,emboramaistarde,economista. É o autorda queé talveza melhorbiograÍia
de
"CalousteGulbenkian.
Gulbenkian,
Uma reconsna Gradiva).
tituição;publicada
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