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Os anticorpos são substâncias 

(proteínas) que o corpo produz em 

resposta à invasão por materiais 

estranhos (antígenos)

respostas imunes são 

importantes na imunidade a 

doenças infecciosas

vacinas reforçam respostas imunes
e criam uma memória imunológica



para reconhecer moléculas invasoras como 

desconhecidas, o corpo deve possuir um 

inventário de sua própria composição (saber o 

que (quem) é). 

separação self/nonself

FM Burnet, anos 1940-50

teoria de seleção clonal



“O sistema imune não apenas luta contra invasores

patogênicos, mas também gerencia a microbiota

comensal; fecha feridas e gera cicatrizes e tecido

conjuntivo; livra o corpo de célula tumorais, aberrantes

ou senís; induz a angiogênese e regula os vasos

sanguíneos; e controla as diferentes formas de

respostas inflamatórias.”

(Irun Cohen, 2013, crítica da visão dominante)



visão dominante 

o sistema imune exibe 

propriedades cognitivas: 

reconhece, decide, 

mobiliza recursos, 

guarda memórias.



respostas imunes específicas 

a estímulos antigênicos

(+ memória do acontecido)



imunopatologia:

imunodeficiência, alergia e autoimunidade

insuficiência, exagero ou distorções de

respostas imunes específicas



uma re-atividade imunológica

uma atividade imunológica 

espontânea (fisiológica) 

do organismo

versus



caracterizar a entidade cognitiva
atuante na atividade imunológica

um fantasma na máquina
genética/molecular/celular?

objetivo



confundir

resultados e mecanismos



A evolução biológica (a deriva filogênica) e o 

desenvolvimento (a deriva ontogênica) podem ser 

vistos como resultados da operação de múltiplos 

mecanismos, mas não como mecanismos

em si mesmos.

Maturana, H. and J. Mpodozis (2000). 

"The origin of species by means of 

natural drift." Revista Chilena de 

Historia Natural 73: 261-310.



a “defesa” imunológica - como um resultado da 

operação fisiológica (normal) do organismo; e 

não como um mecanismo defensivo

(um estranhamento)

a atividade imunológica 

como um resultado do viver

(organismos vertebrados mandibulados)



respostas imunes específicas a estímulos 

antigênicos, dependem da presença “anormal”

de antígenos no organismo

dieta e microbiota indígena
como presenças antigênicas

normais e diuturnas



Em busca de uma fisiologia imunológica

(um aspecto do viver)

da auto-construção/manutenção

do organismo



“tolerância” imunológica 

(Billingham. Brent and Medawar, 1953)

“tolerância natural” ou “auto-tolerância”

(Burnet, 1957)

anticorpos naturais
(Jerne, 1955)

Linfócitos



(Burnet, 1957; 1959)

(Burnet and Fenner, 1949)

(Jerne, 1955)

(Medawar et al., 1949)

(Miller; 1961)

Linfócitos



a auto-tolerância
Isola, separa
os linfócitos

do organismo

o organismo visto como  

o lugar, 

espaço ou domínio onde se dá 

a atividade imunológica



o organismo visto como  

o lugar, espaço ou domínio

onde se dá 

a atividade imunológica

a atividade imunológica

vista como resultado

do viver

versus



1955
Jerne e anticorpos naturais
espontaneidade, autonomia

1957
Burnet e seleção clonal
instrução, obediência



imunologia e teoria evolutiva

imunidade adaptativa

adaptação

o corpo como marionete
movido por cordéis

antigênicos



adaptação

conservação da adaptação

versus



imunidade adaptativa

versus

conservação da
atividade imunológica



aquilo que se conserva
naquilo que muda

a organização biológica

uma organização
para o sistema imune



vacinas
memória imunológica

como reatividade progressiva

dieta e microbiota
como convivência harmônica

conservação



tolerância

estabilidade dinâmica
conservação

versus



uma estabilidade robusta

assinaturas

aquilo que se conserva
naquilo que muda



um equívoco: o estranhamento

falácia da univocidade

aquilo que se conserva
naquilo que muda

é plural e multiconectado



a ausência do observador

Vaz, N. M. and F. G. Varela (1978). "Self and nonsense: 

an organism-centered approach to immunology." 

Med. Hypothesis 4: 231-257.

uma organização



Tudo é dito por um observador
a outro observador

que pode ser ele mesmo

Maturana  e Varela
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