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A pesquisa analisa as abordagens antropológica e psicanalítica de Michael Pollak e Joel 
Birman sobre o advento da Aids no mundo ocidental, no final da década de 1970, e as 
adversidades trazidas por tal doença no campo dos comportamentos sexuais, nos artigos 
dispostos na obra “Aids e Sexualidade: o ponto de vista das ciências humanas”(1991). 
Utilizamos o método de análise de J.Thompson (1995) por considerar a dinâmica do 
contexto sóciocultural e histórico em que foram construídos os discursos sobre o 
fenômeno em questão. A AIDS iniciou seu ciclo como uma doença associada a grupos 
de risco – homossexuais masculinos; drogadictos e prostitutas. Entretanto, espalhou-se 
pelo mundo adentrando as condições de gênero; geração; classes; etnias, alcançando, 
nos dias atuais, o patamar de vulnerabilidade e cronicidade. Outro aspecto verificado 
nos artigos aponta para o campo dos valores - a AIDS impõe-se como a representação 
do mal produzido pelas práticas sexuais libertinas. A contaminação do vírus HIV/AIDS 
é mais elevada na relação ano-genital passiva não protegida. A proporção de bi e 
homossexuais masculinos contaminados pelo vírus na Europa Ocidental decresceu, no 
entanto em relação à população em geral, ainda continua aferindo tais grupos como os 
mais atingidos pela epidemia. As diferenças psicossociais, culturais e políticas que 
orientam os comportamentos e levam os indivíduos a terem uma maior ou menor 
resistência às práticas seguras no sexo, remete-nos a entender a AIDS como uma 
epidemia que invadiu a condição humana na sua individualidade e na intimidade dos 
prazeres sexuais, instigando a necessidade de um debate contínuo. 

ABSTRACT
AIDS and sexuality under the stares of Michael Pollak and Joel Birman

The survey analyzes anthropological and Psychoanalytical approaches Michael Pollak 
and Joel Birman about the advent of Aids in the Western world, in late 1970, and 
adversity brought by this disease in the field of sexual behaviors, articles prepared in 
"Aids and sexuality: the point of view of Humanities" (1991). We use the method of 
analysis of J. Thompson (1995) by considering the dynamics of social-cultural and 
historical context in which they were built the speeches about the phenomenon in 
question. AIDS started its cycle as a disease associated with risk groups – homosexual 
men; drug and prostitutes. However, spread around the world towards gender 
conditions; generation; classes; ethnicities, reaching, in the present day, the level of 
vulnerability and chronicity. Another aspect verified articles points to the field of AIDS 
imposes itself as the representation of evil produced by voluptuous sexual practices. 



HIVAIDS virus contamination is highest in the anus -unprotected passive relationship. 
The proportion of bi and homosexual males contaminated by viruses in Western. Europe 
but decreased compared to the general population, still checking such groups as the 
hardest hit by the epidemic. Psychosocial, cultural differences and policies that guide 
the behaviors and lead individuals to have greater or lesser resistance safe sex practices, 
brings us to understand AIDS as an epidemic that has invaded the human condition in 
its individuality and sexual pleasures of intimacy, urging the need for a continuous 
debate.


