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Introducere
Interacþiunea dintre politicile publice ºi viaþa privatã în
general ºi comportamentul sexual în particular, a devenit
obiect de cercetare în ºtiinþele sociale odatã cu impunerea
teoriilor feministe în sfera academicã. Relaþiile dintre bãrbaþi
ºi femei încep sã fie analizate printr-o nouã grilã, afirmându-se
astfel relevanþa investigãrii interacþiunii dintre sexe nu doar în
sfera publicã dar ºi în cea privatã (Edley & Wetherell, 1995).
Studiul sexualitãþii devine un exemplu de cercetare asupra
modului în care socialul interacþioneazã cu viaþa individualã.
În acest context se contureazã ºi un nou interes pentru studiul
bãrbaþilor ºi al masculinitãþii (Tolson, 1977; Pleck, 1981;
Connel, 1987, 1995; Kimmel, 1987, 2000; Brittan, 1989;
Seidler, 1989, 1991, 1992, 1994; Segal, 1990; Brod, 1994;
Morgan, 1992).
România a reprezentat pentru mai bine de douã decenii
un caz extrem în domeniul politicilor populaþionale ºi a
reacþiilor provocate de acestea la nivel individual. Regimul
Ceauºescu a ridicat la rang de politicã de stat exploatarea
capacitãþii reproductive a femeii. Mãsura în care statul
comunist a încercat sã controleze viaþa sexualã ºi reproductivã
a fiecãrui cuplu, cât ºi mecanismele legislative create pentru a
pune în aplicare politica demograficã de atunci este astãzi
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bine documentatã (Kligman, 1991, 1992, 1995, 1998; David,
1990, 1992, 1994a; David & Bãban, 1996; Bãban & David,
1994; Bãban, 1999, 2000a; Johnson et al., 1993, 1996).
În ciuda unei retorici egalitariste, natura paternalistã a
statului comunist nu fãcea altceva decât sã sprijine ºi sã dea
un plus de forþã atitudinilor ºi practicilor patriarhale. Mãsurile
politice care creau dependenþa cetãþeanului faþã de stat ºi
dependenþa dintre cetãþeni, reproduceau relaþiile din cadrul
familiei de tip patriarhal (Verdery, 1994). Ca ºi în alte þãri din
blocul comunist, prãpastia dintre emanciparea teoreticã a
femeilor ºi circumstanþele vieþii cotidiene subminau în totalitate
sloganul ideologic “egalitatea dintre femei ºi bãrbaþi”. Pentru
majoritatea femeilor, egalitatea însemna tratarea lor în spaþiul
public ca ºi cum ar fi fost bãrbaþi, în timp ce în spaþiul privat,
acestea rãmâneau cantonate în rolurile tradiþionale.
Industrializarea forþatã a dus mai curând la ruralizarea
oraºului decât la urbanizarea satului (Gilberg, 1979). Valorile
patriarhale tradiþionale dominau o mare parte a societãþii,
definind rolurile de gen ºi relaþiile dintre bãrbaþi ºi femei.
Familia ruralã patriarhalã încuraja ºi alimenta idealul femeii
supuse ºi subordonate, femeia grijulie ºi iubitoare, o femeie
fãrã urmã de preocupãri personale, devotatã exclusiv soþului
ºi familiei. Comportamentul convenþional era obedienþa faþã
de tatã ºi soþ. Superioritatea ºi independenþa bãrbatului erau
intrinseci acestei tradiþii. Alcoolismul ºi adulterul bãrbatului
erau tolerate atât timp cât acesta îºi îndeplinea obligaþiile de a
asigura subzistenþa familiei (Kligman, 1991).
Prãbuºirea regimului Ceauºescu a permis focalizarea
atenþiei cercetãtorilor asupra consecinþelor dramatice ale
politicilor demografice iresponsabile ale regimului. La fel ca
ºi celelalte þãri din fostul bloc comunist, România a cunoscut
dupã 1989 o perioadã de profunde transformãri sociale,
politice ºi economice. Realizarea unui adevãrat ºi autentic
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parteneriat între sexe rãmâne o prioritate. Deºi acest drept
este asigurat prin Constituþia României, la nivelul practicilor
cotidiene se înregistreazã încã largi disparitãþi faþã de normele
legislative (Brucher, 1999). Mai mult chiar, tranziþia spre
democraþie în România, ca de altfel ºi în alte þãri
post-comuniste, a alimentat o intensificare a valorilor
tradiþionale, fenomen etichetat de sociologi ca
“retradiþionalizarea unor segmente ale societãþii” (Kligman,
1994).
Obiectivele ºi metodologia cercetãrii
Cercetarea de faþã ºi-a propus ca scop studierea impactului
ideologiei masculine asupra sexualitãþii ºi relaþiilor de gen.
Conform definiþiei datã de Pleck ºi colab. (1993) termenul de
ideologie masculinã circumscrie un set de convingeri mai mult
sau mai puþin sistematice, produse de circumstanþe
socio-economice ºi culturale specifice, care orienteazã ºi
influenþeazã atitudinile ºi comportamentul masculin.
Ideologia masculinã asigurã totodatã motivaþii ºi justificãri ale
comportamentelor individuale. Termenul de sexualitate
descrie convingeri, percepþii, preferinþe ºi practici sexuale
(Howard & Hollander, 1997).
Dacã perspectiva femininã asupra sexualitãþii ºi
comportamentului de reproducere a fost cercetatã în alte douã
studii calitative (Bãban & David, 1994, 1996, 1997; Bãban,
2000a), studiile exploratorii privind ideologia masculinã ºi
sexualitatea sunt absente în cercetarea psihosocialã din þara
noastrã.
Participanþi
Grupul de studiu a cuprins 50 de bãrbaþi din Cluj-Napoca,
cu vârste între 18 ºi 57 de ani. Douã treimi dintre participanþi
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erau cãsãtoriþi, patru divorþaþi iar 11 bãrbaþi necãsãtoriþi. Din
punctul de vedere al educaþiei, patru bãrbaþi au absolvit ºcoala
primarã, nouã ºcoala gimnazialã, 22 liceul iar 15 au pregãtire
universitarã. Toþi participanþii s-au declarat heterosexuali. În
ciuda faptului cã grupul de studiu a inclus persoane de sex
masculin cu diverse caracteristici demografice, nu afirmãm
reprezentativitatea grupului de studiu pentru populaþia de sex
masculin din România. Reprezentativitatea ºi generalizarea
nu intrã în scopurile unei cercetãri calitative. Totuºi, este
plauzibil ca percepþiile, convingerile, atitudinile ºi experienþele
relatate în interviuri sã fie caracteristice ºi pentru alþi bãrbaþi
români care trãiesc în contexte socio-culturale similare.
Metodã
Pentru a explora experienþe personale ºi interacþiunea
dintre convingerile, atitudinile ºi comportamentele din sfera
sexualitãþii ºi a relaþiilor interpersonale a fost utilizat interviul
individual de profunzime. Deºi a fost elaborat un ghid de
intervievare, interviurile s-au bazat în preponderenþã pe
întrebãri deschise care încurajau exprimarea liberã a unor
puncte de vedere personale. Pentru a verifica relevanþa ºi
claritatea ghidului de intervievare s-a realizat un studiu-pilot
ce a cuprins un grup focus ºi trei interviuri individuale.
Studiul-pilot a dovedit faptul cã întrebãrile interviului nu ridicã
probleme speciale de comprehensiune.
Cele 50 de interviuri au fost realizate de-a lungul unei
perioade de opt luni. Toate interviurile au fost înregistrate pe
casete audio ºi transcrise integral. Persoanele care au acceptat
sa ia parte la studiu au fost informate asupra scopurilor ºi
procedeelor cercetãrii, fiecare dându-ºi consimþãmântul scris
de a fi intervievat ºi înregistrat pe bandã. Numele ºi adresele
participanþilor nu au fost înregistrate audio, în scopul asigurãrii
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confidenþialitãþii opiniilor exprimate. Interviurile individuale
au durat între 50 ºi 120 de minute.
Analiza interviurilor
Conþinutul interviurilor a fost supus analizei
fenomenologice interpretative descrise de Smith (1995, 1996)
ºi analizei de discurs (Parker, 1992). Analiza fenomenologicã
a permis surprinderea punctelor de vedere individuale ºi
comune asupra fenomenului investigat. Tehnica utilizatã este
cea a descompunerii tematice, unde termenul de „temã” este
folosit pentru structuri coerente, comune ºi recurente de
semnificaþii. Temele majore ale interpretãrii interviurilor au
la bazã identificarea codurilor operaþionale (Strauss ºi Corbin,
1990).
Perspectiva analizei de discurs implicã faptul cã
experienþele individuale ºi semnificaþiile lor sunt construite
prin intermediul limbii, prin resursele ºi practicile sociale ºi
culturale (Bãban, 2001). Termenul de „discurs” este ºi el folosit
în aceastã analizã, întrucât între conceptul de temã ºi cel de
discurs existã o relaþie (Woollett & Marshall, 1997). Discursul
este definit în acest context ca o modalitate de construire a
cunoºtinþelor ºi sensurilor, construcþiile fiind trans-individuale,
localizate social, istoric, politic ºi cultural (Boyle & McEnvoy,
1998). În acest sens, recurgerea la abordarea discursivã
complementarã interpretãrii fenomenologice rãspunde
criticilor recente adresate psihologiei cã pune un accent prea
mare pe aspectele individuale ºi acordã prea puþinã importanþã
contextului socio-cultural (Yardley, 1997). Pentru alte detalii
metodologice vezi Bãban (2000b, 2000c, 2002a). Rezultatele
prezentate în capitolul de faþã fac parte dintr-un proiect de
cercetare mai larg ce a vizat ideologia masculinã, sexualitatea
ºi comportamentul de reproducere la bãrbaþii din România.
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Rezultate ºi discuþii
Analiza interviurilor pune în evidenþã construirea
sexualitãþii masculine ca o structurã heteroclitã, cu sensuri
multiple ºi divergente. Bãrbaþii intervievaþi percep relaþia
sexualã ca fiind cea mai intimã formã de manifestare a
dragostei ºi implicãrii, dar ºi ca formã de experimentare, ca
expresie a unei atracþii fizice conjuncturale ºi ca simplã nevoie
fiziologicã. Aceste constructe divergente permit justificarea
unor comportamente sexuale eclectice. Divergenþa dintre
sensuri nu pare sã inducã tensiune în conceptualizarea
sexualitãþii. Încadrarea eclectismului sexual masculin în norme
naturale reduce posibilitatea apariþiei de tensiune ºi conflicte
între diversele sensuri acordate constructului. Mai mult,
perceperea sexualitãþii masculine ca fiind diferitã de cea
femininã întãreºte aceastã convingere. „Naturalizarea”
diferenþelor dintre bãrbaþi ºi femei este exprimatã de un
participant al cãrui comentariu era: „Natura ne-a fãcut sã fim
diferiþi. Femeia are nevoie de afecþiune ºi stabilitate, în timp
ce bãrbatul are nevoie de experienþe ºi aventuri. Un
comportament natural ºi normal la bãrbaþi este o chestiune
de prost-gust ºi de lipsã de rafinament la o femeie”.
Sexul ca experiment
Aproape toþi participanþii au subliniat importanþa
experienþei sexuale ca parte a procesului de devenire ºi formare
a unui bãrbat. Prima relaþie sexualã primeºte atributul de
„experienþã iniþiaticã” prin care bãiatul “primeºte botezul
trecerii prin foc de la copilãrie la vârsta bãrbãþiei”, aºa cum
s-a exprimat unul dintre intervievaþi. Pentru majoritatea
acestora, începutul vieþii sexuale s-a plasat în jurul vârstei de
17 ani. Doar ºase persoane afirmã cã au început sã fie activi
sexual pentru cã erau îndrãgostiþi, în timp ce 35 dintre cei
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care au rãspuns au declarat cã principalul motiv al debutului
activitãþii sexuale a fost curiozitatea. Pentru alþii, debutul de
viaþã sexualã este dictat: “atunci când eºti forþat de trup ºi
hormoni sã o faci “.
Mai mulþi tineri au declarat explicit cã una dintre prioritãþile
din „agenda lor” era acumularea de experienþã sexualã: “Este
important ca bãrbatul sã dobândeascã experienþã sexualã;
aceasta îl va ajuta mai târziu, în relaþia în care se va implica
serios. Atunci vei ºti cum sã te comporþi fãrã sã fii stângaci sau
timid”.
Transformarea sexualitãþii în componentã centralã a
identitãþii masculine conduce la o retoricã a performanþei.
Nu existã loc în discursul masculin pentru absenþa
cunoºtinþelor ºi abilitãþilor sexuale: “Nu eºti pe deplin bãrbat,
decât dacã ai suficientã experienþã ºi potenþã sexualã”. Relaþia
sexualã dobândeºte centralitate nu doar în identitatea
masculinã dar ºi în cea de cuplu: “Sexul este cel mai important
aspect din viaþa de familie. Aici încep toate: armonia sau
conflictele”; sau: “Activitatea sexualã este motorul ºi legãtura
care þin o relaþie, asigurându-i funcþionarea”.
Tema capacitãþii de a satisface sexual dorinþele partenerei
s-a profilat ca element important în contextul competiþiei
masculine. Posibilitatea ca partenera nemulþumitã sã caute
un alt bãrbat este perceputã ca o experienþã umilitoare.
„Impotenþa” a fost desemnatã drept cea mai durã insultã la
adresa masculinitãþii unui bãrbat.
În privinþa educaþiei sexuale primite acasã ºi la ºcoalã, un
numãr surprinzãtor de mare de participanþi (39) au declarat
cã nu au beneficiat de nici un fel de educaþie sexualã. Practic,
în toate cazurile (cu o singurã excepþie), pãrinþii nu asigurã un
cadru de comunicare deschisã pe tema sexualitãþii, sfaturile
despre viaþa sexualã limitându-se de regulã la vagul ºi
ambiguul avertisment „ fii prudent ºi ai grijã ce faci”.

185

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

La întrebarea „dacã fetele ar trebui educate diferit de bãieþi,
în materie de experienþã sexualã”, douã treimi dintre bãrbaþi
rãspund afirmativ. În opinia lor, fetele trebuie educate în spirit
defensiv faþã de diversele pericole la care sunt expuse ºi posibila
lor victimizare: „Fetele ar trebui sã fie educate într-un spirit
mai realist, pentru cã ele în general viseazã la o relaþie
romanticã, în timp ce bãieþii vor sã aibã o relaþie sexualã din
simplã curiozitate. ªtiþi cum se spune, fetele vor sã facã
dragoste, iar bãieþii vor sã facã sex”.
Potrivit spuselor participanþilor, ºcoala nu este mai eficientã
decât pãrinþii în a-i informa pe elevi asupra sexualitãþii. Mulþi
profesori de ºcoalã sunt încã reþinuþi ºi cu greu poartã discuþii
deschise cu elevii pe aceastã temã. Participanþii au fost în
general de acord cã pãrinþii nu sunt persoanele cele mai
indicate în a instrui copiii în materie de sex, pentru cã de
regulã se simt stânjeniþi ºi nu abordeazã fãrã prejudecãþi astfel
de lucruri. ªcoala e vãzutã ca un spaþiu mai adecvat pentru
educaþia sexualã decât familia. Doar doi bãrbaþi, ambii taþi de
fete, au fost de pãrerea cã astfel de lecþii de educaþie sexualã
predate în ºcoalã nu fac altceva decât sã încurajeze tineretul
sã devinã activ sexual.
Neexistând o legãturã consecventã între educaþia sexualã
de acasã ºi cea din ºcoalã, pornografiei „de calitate” i se
atribuie un posibil rol educaþional. “Poþi învãþa ºi afla multe
lucruri ºi prin intermediul pornografiei. Dacã aceasta este de
bun gust, poþi spune cã are rol educativ”.
Ilustraþiile cu nuduri de femei, expuse în cele mai diverse
locuri, cum ar fi pe cutiile de chibrituri, în taxiuri, pe pereþii
unor încãperi publice, au fost considerate de cãtre unii
participanþi ca semne de emancipare ºi eliberare ale unei
societãþii cenzurate pânã nu de mult de moravurile comuniste
ipocrite.
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Sexul ca dragoste
Majoritatea bãrbaþilor intervievaþi au construit un ideal de
relaþie sexualã bazatã pe dragoste ºi implicare emoþionalã.
Raportul sexual a apãrut astfel perceput drept cea mai strânsã
formã de exprimare a intimitãþii dintre douã persoane. Aproape
toþi bãrbaþii s-au dovedit interesaþi de o relaþie sexualã bazatã
implicare romanticã. ªi totuºi, tema iubirii romantice la bãrbaþi
s-a profilat a fi contaminatã de stereotipii de gen. “Pentru mine
unul, dragostea ºi plãcerea pot merge împreunã, dar ºi separat.
Dragostea poate fi dragoste, iar plãcerea poate fi doar plãcere
ºi atât”; sau: “Dragostea nu e o armã cu un singur glonþ pe
care sã-l tragi o singurã datã, dupã care, gata, s-a terminat.
Dacã iubeºti o femeie, nu înseamnã cã nu poþi iubi ºi o alta.
Aºa vãd eu lucrurile ºi aºa le simt.”
Unii dintre bãrbaþi construiesc dorinþa fizicã drept un
posibil antecedent al relaþiei romantice de iubire. Indiferent
de faptul cã sexul este privit ca antecedent, componentã sau
consecinþã a angajãrii emoþionale, toþi participanþii percep
implicarea sexualã ca o condiþie importantã a stabilitãþii unei
relaþii pe termen lung.
Pleck (1981, 1993) teoretizeazã efectul ideologiei
masculine ce pledeazã pentru separarea sexului de emoþii ºi
sentimente. În conformitate cu afirmaþiile lui Sleider (1991),
bãieþii mai sunt încã educaþi în convingerea cã sentimentele
sunt „siropoase” ºi cã acestea sunt apanajul fetelor. Conform
ideologiei masculine, sentimentele sunt vãzute ca aspecte
personale ce au mai puþinã importanþã comparativ cu raþiunea
sau comportamentele. În cadrul acestei ideologii s-a dezvoltat
modelul dualist al capului raþional ºi al trupului iraþional.
Bãrbaþii cu convingeri tradiþionale în materie de sexualitate,
una dintre componentele ideologiei masculine, tind sã utilizeze
în relaþionarea interpersonalã cu femeile, într-un procent mai
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mare, strategii de exercitare a controlului ºi puterii, precum ºi
strategii de evitare faþã de implicarea emoþionalã (Wetherell
& Edley, 1999).
Sexul ca atracþie fizicã
Pe lângã recunoaºterea faptului cã dragostea ºi afecþiunea
pot sã însemne o relaþie sexualã de calitate, unii dintre
participanþi menþioneazã posibila disjuncþie dintre dragoste ºi
sex. Aventura ºi tentaþia sunt construite drept situaþii mereu
prezente, care „ameninþã” orice bãrbat, indiferent de statutul
sãu social, marital sau emoþional. „Vulnerabilitatea” bãrbaþilor
faþã de astfel de „pericole” este perceputã de jumãtate dintre
participanþi ca o „slãbiciune” tipic masculinã ºi, ca atare,
scuzabilã: „Tare aº vrea sã vãd bãrbatul care spune NU, când
o femeie atractivã i se oferã.”
Bãrbaþii se percep pe sine ca acþionând diferit faþã de femei
în relaþie cu sentimentul de dragoste, dorinþã, sex ºi fidelitate,
aºa cum reiese din citatele de mai jos: „Cred cã în general,
bãrbaþii oferã dragoste pentru a primi sex, în timp ce femeile
oferã sex pentru a primi dragoste”; sau „Pentru femei, dragostea
e mai spiritualã, sexul e cortical ºi mediat de emoþii. Pentru
bãrbaþi uneori e mai simplu, ei pot separa cele douã lucruri
fãrã prea multe complicaþii”.
Majoritatea bãrbaþilor au fost de pãrere cã experimentele
sexuale nu se potrivesc unei femei, ºi cã cele care le practicã
îºi asumã riscul de a fi judecate ºi devalorizate ca femei. Prin
contrast, un bãrbat în aceeaºi situaþie este adesea apreciat ºi
stimat ca „fãcând ce fac bãrbaþii”. Sub acest aspect, se poate
distinge un discurs al diferenþei de gen, în virtutea cãruia
activitatea sexualã a bãrbaþilor în afara implicãrii emoþionale
este construitã drept comportament masculin, în timp ce un
comportament similar conferã femeii statutul de „fiinþã
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imoralã”, atrãgând dupã sine acuzaþii de promiscuitate moralã
ºi sexualã. Dobândirea experienþei sexuale rãmâne un
prerogativ masculin.
Doar ºase dintre participanþi au exprimat opinia conform
cãreia virginitatea este importantã în relaþia cu femeia iubitã.
Totuºi, dincolo de afirmaþia explicitã, se identificã un grad
mare de ambiguitate. „Virginitatea nu mai conteazã în zilele
noastre, e ceva demodat, chiar dacã e un lucru frumos atunci
când femeia ºtie cum sã o pãstreze”. În acelaºi timp, bãrbaþii
se aratã tentaþi de experienþe cu femeii cu iniþiative sexuale.
Discursul masculin construieºte imaginea unei femei ideale,
compusã din structuri comportamentale distincte ºi
contrastante: un anume grad de inocenþã sexualã asociatã cu
dezinhibiþie, pasiune ºi arta seducþiei sexuale.
Construirea sexului ca atracþie ºi tentaþie fizicã îi
poziþioneazã pe bãrbaþi în situaþia de risc permanent faþã de
infidelitate. Este o temã care reflectã opinia potrivit cãreia
femeia aprinde dorinþa sexualã normalã a bãrbatului ºi, în
consecinþã, acesta devine o potenþialã „victimã” a puterii femeii.
Relatãrile bãrbaþilor reflectã faptul cã „standardul dublu” de
evaluare a comportamentelor sexuale masculine ºi feminine
este încã o realitate în România.
Sexul ca nevoie fiziologicã
Tema sexului ca dragoste ºi implicare emoþionalã se
situeazã în contrast cu o altã temã identificatã în interviuri,
cea a sexului ca nevoie fiziologicã. Douãzeci ºi trei de persoane
sugereazã ideea cã activitatea sexualã masculinã este în bunã
parte expresia caracteristicilor bio-fiziologice ale bãrbatului.
În relatãrile acestora, sexul este conceptualizat în termenii
nevoilor trupeºti. „Bãrbaþii au sexul în sânge. Din aceastã cauzã
ei au nevoie sã facã sex, mult sex. Nevoia sexualã la bãrbaþi
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este ca un tren pe ºine: n-o poþi opri ºi nu este bine sã o faci
pentru cã existã riscul sã deraieze”.
În timp ce a fi activ sexual e o probã de sãnãtate, abstinenþa
sexualã este perceputã drept ceva nefiresc ºi nesãnãtos, o
situaþie greu suportabilã de unii bãrbaþi. În unele din relatãrile
persoanelor intervievate, nevoia sexualã este construitã ca o
forþã capabilã de a-i copleºi pe bãrbaþi. Cei intervievaþi
comenteazã pe seama situaþiilor în care hormonii pot sã
impieteze capacitatea lor de judecatã, mai ales în preajma
unei femei atrãgãtoare. Majoritatea acestor bãrbaþi menþioneazã
cã au învãþat sã-ºi controleze impulsurile instinctuale.
Treizeci ºi ºase dintre participanþi s-au declarat în favoarea
legalizãrii prostituþiei. În acest sens sunt mobilizate diverse
discursuri: cel al sãnãtãþii publice, cel democratic, unul
economic sau altul umanist, potrivit cãrora legalizarea
prostituþiei induce societãþii o multitudine de beneficii.
„Prostituþia existã oricum, legal sau nu; nu ar fi mai bine ca
femeile acestea sã fie protejate de stat?! Femeile nu ar mai fi
bãtute, ar trãi în locuri încãlzite ºi curate, ar beneficia de
controale medicale regulate ºi ar aduce profit financiar statului.
În acest mod bãrbaþii ar fi protejaþi de boli”; sau „Cei care au
nevoie de sex ºi nu pot sã-ºi satisfacã nevoia altfel se pot duce
acolo, unde plãtesc ºi îºi rezolvã nevoia, fãrã a distruge viaþa
unei fete; aºa ar scãdea cu siguranþã numãrul de violuri”; sau
„Chiar numele de casã de toleranþã aratã scopul pe care îl
are: sã fie tolerantã cu nevoile unor bãrbaþi. Nimeni nu te
forþeazã sã intri acolo dacã nu doreºti, în schimb ar trebui sã
fii tolerant cu cei care au nevoie sã se ducã acolo”.
Tema ilustratã mai sus reflectã opinia participanþilor privind
faptul cã impulsurile sexuale ale bãrbatului sunt naturale ºi
în consecinþã impun constrângeri comportamentale în direcþia
satisfacerii acestora. Cercetãrile lui Hollway (1989)
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demonstreazã modul în care construcþia socialã a sexualitãþii
masculine ca nevoie biologicã conduce la ideea cã în condiþii
de reprimare aceasta poate gãsi modalitãþi de exprimare
abuzive.
Poate nu întâmplãtor legalizarea prostituþiei în România
este privitã de un segment important al societãþii civile, de
politicieni ºi mass-media ca o modalitate eficientã de prevenire
a violurilor ºi bolilor cu transmisie sexualã. O anchetã realizatã
în România la nivel populaþional pe 1839 de persoane peste
18 ani, aratã cã 44% dintre bãrbaþii intervievaþi se declarã în
favoarea legalizãrii prostituþiei, 45% împotrivã, iar 11% sunt
indeciºi. Ponderea cea mai mare (68%) a celor care sunt în
favoarea legalizãrii prostituþiei provine din rândul bãrbaþilor
cu educaþie universitarã. (România/Barometru de gen, 2000).
Convingerile ºi atitudinile sexuale exprimate de bãrbaþi în
studiul de faþã sunt în concordanþã cu rezultatele privind
comportamentul sexual relevate de anchetele naþionale
realizate în ultimul deceniu în România (1994, 1996, 2000).
Studiul Sãnãtãþii Reproducerii în România (2000) realizat pe
un eºantion de tineri între 15 ºi 24 de ani reprezentativ la
nivel naþional, indicã o diferenþã semnificativã între bãieþi ºi
fete din punctul de vedere al vârstei de debut al vieþii sexuale.
Un procent de 25% dintre bãieþi raporteazã cã au devenit
activi sexual înaintea vârstei de 16 ani, în timp ce doar 7%
dintre fetele din aceeaºi categorie de vârstã îºi încep viaþa
sexualã la aceastã vârstã. Procentul de bãieþi activi sexual
înaintea vârstei de 18 ani creºte la 57%. Existã totodatã ºi o
diferenþã semnificativã între sexe referitoare la numãrul de
parteneri sexuali pe durata vieþii: în timp ce numai 7% dintre
persoanele de sex feminin declarã cã au avut patru sau mai
mulþi parteneri, peste 62% dintre subiecþii de sex masculin
afirmã acest fapt. Din rândul acestora, 27% declarã cã au avut

191

Direcþii ºi teme de cercetare în studiile de gen din România

peste 10 partenere. În plus, 34% dintre bãrbaþii cu vârste
cuprinse între 20 ºi 24 de ani afirmã cã au avut douã sau mai
multe partenere sexuale în ultimele trei luni, faþã de 2% dintre
subiecþii de sex feminin.
În general, ideologia masculinã are tendinþa de a acorda
un statut special sexualitãþii masculine, fiind vãzutã ca o forþã
primordialã (Brittan, 1989). Imaginea transpare cu pregnanþã
ºi din diversele variante ale teoriilor psihanalitice referitoare
la sexualitate. La Freud, sexualitatea masculinã apare ca un
fenomen psihic „asertiv”, care îºi cautã cãi de obþinere imediatã
a gratificaþiei. Anormalitatea sexualã ºi comportamentul sexual
masculin violent sunt atribuite problemelor de reprimare. Cum
Freud sugereazã faptul cã reprimarea nu se realizeazã
niciodatã complet, deci faptul cã libidoul masculin cautã orice
modalitate de exprimare apare ca justificabil din perspectivã
psihanaliticã, (Brittan, 1989).
Recent, modelul psihanalitic al sexualitãþii masculine a
fost atacat de cãtre Foucault (1978). Acesta susþine cã
sexualitatea nu este o forþã globalã ºi universalã, ci mai curând
o reþea de sensuri contradictorii ºi de practici constituite prin
discurs. A susþine cã sexualitatea este construitã social nu
înseamnã a nega materialitatea ei, ci pur ºi simplu a recunoaºte
cã aceasta este produsã de factori sociali, culturali, politici ºi
economici. În timp ce se poate demonstra cã sexualitatea se
constituie prin practici sociale, este la fel de adevãrat cã
discursul masculin asupra sexualitãþii este privilegiat.
Privilegierea acestuia se cere explicatã.
Raþionalizarea comportamentelor sexuale de risc
O altã temã identificatã în conþinutul interviurilor se referã
la utilizarea raþionalizãrii ca mecanism defensiv faþã de
tensiunile dintre comportamentele sexuale de risc ºi
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consecinþele potenþial negative ale acestor practici. Majoritatea
bãrbaþilor invocã raþiuni medicale, sociale, economice ºi
psihologice de justificare raþionalã a atitudinii lor faþã de
metodele de planificare familialã ºi de protecþie împotriva
bolilor cu transmitere sexualã. Unii dintre participanþi apeleazã
mai curând la negarea defensivã, alþii adoptã filosofia „ruletei
ruseºti”: „Totul înseamnã risc în viaþã. Risc oricând sã îmi pierd
serviciului sau sã mã îmbolnãvesc. Îmi asum un risc ºi când
ies din casã. De ce nu mi-aº asuma riscuri ºi într-o relaþie
sexualã? Un risc în plus sau în minus nu mai conteazã. Trebuie
sã ai curajul sã-þi asumi riscuri; riscurile pot fi plãcute ºi
provocatoare”; sau: „Uneori mai trebuie sã uiþi de reguli, de
ce e permis ºi ce nu e permis sã faci, cel puþin în dormitor!”.
Constrângeri diferite acþioneazã la nivel cognitiv ºi
atitudinal ca obstacole în promovarea unor practici sexuale
preventive. Ca un prim obstacol apare „cultura contracepþiei
naturale”, moºtenire lãsatã de politica pronatalistã dusã de
regimul Ceauºescu. Pe lângã consecinþele dramatice ale lipsei
de acces la metodele de planificare familialã, regimul comunist
apela la orice mijloc de a descuraja atât iniþiativa ºi
responsabilitatea individualã, cât ºi comunicarea socialã,
factori cheie ai unui comportament sexual matur ºi responsabil.
Tradiþia a ceea ce Holland ºi colab. (1994) numesc „valoarea
spontaneitãþii” în actul sexual, obstrucþioneazã folosirea
prezervativului. S-a identificat asocierea preponderentã a
prezervativului cu anumite practici sexuale, cum sunt relaþiile
sexuale ocazionale, accidentale ºi sporadice. Folosirea
prezervativului este perceputã de unii dintre participanþi ca
fiind incompatibilã cu o relaþie pe termen lung. Prezervativul
este conceput ca având sensuri simbolice de: sex accidental,
sex fãrã investiþie emoþionalã, lipsã de încredere, sex neserios,
sex ilicit, sex ca distracþie, ca sport. În cazul în care
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prezervativul este utilizat ca metodã contraceptivã dobândeºte
semnificaþia de bãrbat lipsit de experienþã sexualã, fãrã un
auto-control bun. O altã constrângere în utilizarea
prezervativului este generatã de percepþia acestuia ca sursã ce
interfereazã cu plãcerea sexualã. “Prezervativele diminueazã
plãcerea. E ca ºi cum ai merge în grãdinã sã miroºi florile
având o mascã pe faþã”.
Rãspunsurile date de cãtre cei 2500 de bãrbaþi implicaþi
în Studiul Sãnãtãþii Reproducerii din România (2000) reflectã
un nivel scãzut de cunoºtinþe cu privire la folosirea
contraceptivelor moderne, nivel semnificativ mai redus decât
cel constatat în rândul femeilor. Cât priveºte evaluarea eficienþei
metodelor contraceptive, peste jumãtate dintre bãrbaþi (52%)
s-au declarat în favoarea metodei coitus interruptus, numind-o
metodã eficientã ºi foarte eficientã. În aceste condiþii nu este
surprinzãtor faptul cã numai 9% dintre cei 2500 de subiecþi
au raportat folosirea prezervativului.
Deºi printre tinerii români se înregistreazã un nivel ridicat
de cunoºtinþe despre HIV/SIDA ºi alte boli cu transmitere
sexualã, lipsa comportamentelor preventive sau negarea
riscului au fost puse în evidenþã de un alt studiu. Potrivit
Studiului Naraþiunilor Tinerilor Români (1999), majoritatea
tinerilor (75% din populaþia femininã ºi 69% din cea masculinã)
socotesc cã propriul risc de a contracta HIV/SIDA se situeazã
sub medie. Numãrul de parteneri sexuali avuþi nu se coreleazã
cu percepþia riscului de contaminare. De exemplu, numai 10%
dintre tineri cu patru sau mai multe partenere sexuale de-a
lungul vieþii cred cã îºi asumã riscul de infecþie cu virusul
HIV. Una dintre preocupãrile autoritãþilor responsabile de
sãnãtatea publicã o reprezintã creºterea dupã 1989 a
numãrului de cazuri de persoane adulte infectate pe cale
sexualã cu visul HIV. Nu este de omis nici faptul cã România
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a cunoscut o creºtere alarmantã ºi a altor cazuri de boli cu
transmitere sexualã, mai ales a sifilisului. În conformitate cu
Holscher (citat în Studiul Naraþiunilor Tinerilor Români, 1999)
„tinerii români se joacã cu sãnãtatea lor sexualã. Mulþi tineri
sunt activi sexual ºi au mai multe partenere, cunosc lucruri
despre HIV/SIDA, dar nu se protejeazã încã împotriva bolilor
cu transmitere sexualã ºi a sarcinilor nedorite”.
Consideraþii finale
Deciziile referitoare la viaþa sexualã ºi a comportamentului
de reproducere se numãrã printre cele mai intime decizii luate
de un bãrbat sau o femeie. Cu toate acestea, sexualitatea nu se
reduce la procese psihologice ºi comportamentale individuale.
Convingerile, motivaþiile ºi comportamentele sexuale
încorporeazã dimensiunile sociale ºi culturale ale unei
comunitãþii, inegalitãþile de gen, relaþiile de putere ºi
dominare. Analiza celor 50 de interviuri cu bãrbaþi având
diverse caracteristici socio-demografice a pus în evidenþã
cogniþii, atitudini ºi comportamente sexuale modelate de
experienþe individuale dar ºi de „contextul românesc”.
Sexualitatea masculinã este perceputã de cei intervievaþi
ca o dimensiune umanã heterogenã. Respondenþii au atribuit
semnificaþii diferite, uneori contradictorii, sexualitãþii
masculine. Actul sexual este perceput ca fiind posibila expresie
a iubirii, a unei atracþii fizice detaºate de orice implicare
emoþionalã, a nevoii de experimentare, dar ºi a unei nevoi
fiziologice. Construcþiile cognitive distincte privind sexualitatea
justificã practici sexuale masculine eclectice. Discrepanþa
dintre sensurile atribuite sexualitãþii masculine nu este
perceputã ca fiind problematicã ºi generatoare de tensiuni.
Posibilele conflicte dintre expresiile diferite ale sexualitãþii
masculine sunt rezolvate prin integrarea implicitã ºi explicitã
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a acestora în ceea ce este conturat de participanþi drept
comportament normal ºi natural la bãrbaþi. Convingerea
asupra diferenþelor „naturale” dintre sexualitatea masculinã ºi
cea femininã induce motivaþii ºi justificãri ale unor practici
sexuale diferite. Bãrbaþii neagã riscul pe care l-ar putea implica
aceste practici sexuale asupra sãnãtãþii, interpunând o distanþã
psihicã confortabilã între propriul comportament ºi posibilele
lui consecinþe negative. Comportamentul sexual preventiv
presupune comunicare ºi negociere între parteneri, deci poziþii
de egalitate între bãrbaþi ºi femei, fenomen încã prea puþin
caracteristic pentru spaþiul privat ºi public în România.
Întrucât discursul este parte componentã a lumii materiale,
afirmaþiile bãrbaþilor despre sexualitate ºi relaþiile de gen nu
pot fi considerate ca simple elemente ale unui proces
conversaþional, ci ca elemente cognitive, atitudinale ºi
comportamentale relevante pentru ideologia masculinã, care
are atât origini cât ºi consecinþe materiale (Bãban, 2000d). Cu
alte cuvinte, funcþiile discursului participanþilor la studiu nu
pot fi înþelese adecvat decât în contextul constrângerilor ºi
alternativelor concrete cu care se confruntã bãrbaþii în
societatea româneascã. Convingerile participanþilor despre
sexualitate nu sunt simple opþiuni personale exprimate în
cadrul interviurilor. Reprezentãrile mentale, atitudinile ºi
comportamentele individuale sunt expresia modului în care
acestea sunt construite social în contexte cotidiene, prin
discuþiile dintre membrii familiei, în conversaþiile
interpersonale avute la ºcoalã sau la locul de muncã, prin
situaþiile de imitare a unor modele, în contacte cu profesioniºtii
din diverse domenii, prin expunerea la mesajele transmise de
mass-media. Bãrbaþii îºi construiesc convingerile, atitudinile
ºi opiniile despre lume într-un context social (Bãban, 2002b).
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Potrivit opiniei lui Watson (1998) principala caracteristicã
a relaþiilor de gen în Europa Centralã ºi de Est este reafirmarea
ideologiei masculine. Tranziþia acestor þãri de la comunism la
capitalismul liberal oferã bãrbaþilor ocazia de a contura o
distanþã socialã tot mai marcantã între reprezentanþii sexului
masculin ºi cel feminin. Convingerile referitoare la ceea ce
înseamnã bãrbaþii „normali” ºi femeile „normale” acþioneazã
în direcþia menþinerii identitãþilor feminine sau masculine
tradiþionale. Doar în mãsura în care bãrbaþii ºi femeile învaþã
sã punã sub semnul întrebãrii ºi sã disloce discursul tradiþional
despre rolurile de gen, ca justificare ideologicã pentru unele
comportamente în cuplu, partenerii pot sã aspire la relaþii mai
autentice ºi mai sãnãtoase.
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