
Brazilianen zijn dol op God,

maar anders dan Hij zijn ze

niet vies van het vlees.

Lange tijd bood de dubbele

moraal soelaas. Vandaag

hunkert ook Brazilië naar

meer seksuele openheid.
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Seksde wereld rond

illende dijen, pauwenveren tussen
de billen, glitterend sterrenstof op
royaal geëtaleerde borsten. “Onder
de evenaar bestaat de zonde niet,”
stelde de in Antwerpen geboren
predikant en Braziliëreiziger
Caspar Barlaeus in 1647 al vast.
Miljoenen sambadansende cario-
ca’s, burgers van Rio de Janeiro,
blijven het credo huldigen. Elk jaar
opnieuw in februari verliest de

Cidade Maravilhosa zich in het zwoelste en
meest sensuele carnaval ter wereld. Zwart, mulat
of blank, allemaal en in meer schakeringen dan
er woorden voor bestaan, geven ze zich over aan
de roes van het ritme, van zwetende lijven en
leden.

Het aartsbisdom Rio mag fulmineren dat het
een lieve lust is, doemscenario’s optrekken over
promiscuïteit, zonde en duivels verderf, op het
feest staat geen rem. In de aanloop distribueerde
het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid
ook dit jaar tien miljoen condooms. Het cam-
pagnespotje gaf een jongeman te zien in volle
ressaca – het moeizame ontwaken na de carna-
valsnacht, het kortstondige moment van paniek
en de geruststelling even later dat hij zijn con-
doom (camisinha of ‘hemdje’ zoals ze in Brazi-
lië zeggen) wel degelijk gebruikt had. Een even
frisse als opbeurende ochtenddouche sluit het
tafereel af.

Het carnaval mag lichaam en ziel van Rio en
andere Braziliaanse kuststeden dan wel blootge-
ven, meer dan een populair ritueel is het van-
daag big business geworden. In de carnavalsweek
meerden twaalf cruiseschepen met alles samen
13.000 opvarenden in de baai van Rio aan. De
pakketbootbezoekers alleen al leverden de stad
63 miljoen dollar op. Alles bij elkaar kwamen tij-
dens de jongste editie 700.000 toeristen voorbij,
goed voor 500 miljoen dollar.

Wie massatoerisme zegt, zegt haast onvermij-
delijk sekstoerisme. Het zijn dan ook lang niet
enkel de kerken – katholieke, evangelische en
andere – die de alarmbel luiden. Ook kinder- en
vrouwenrechtenbewegingen klagen de uitwas-
sen aan.

“De clichés die over ons land verspreid worden,
beelden waarop sensuele, vooral Afro-Brazili-
aanse vrouwen ongebreidelde wellust suggere-
ren, doen niet alleen de werkelijkheid geweld
aan,” zegt Dulce Xavier van de feministisch-
katholieke ngo Católicas pelo Direito de Decidir.

“In plaats van het debat vooruit te helpen, zwen-
gelt de Latinamythe het sekstoerisme aan. Met
name jonge meisjes uit achtergestelde gezinnen
zijn de pineut.”

Volgens een rapport dat VN-gezant Juan Miguel
Petit in 2004 publiceerde, zouden in Brazilië
liefst 500.000 minderjarigen in de prostitutie zit-
ten, cijfers die gebaseerd zijn op het aantal
klachten dat door Braziliaanse ngo’s werd inge-
diend. Op de chique stranden van Copacabana
waren, aldus getuigenissen, op zeker ogenblik
jonge tieners te krijg voor twintig dollarcent.

Een onderzoek in een Braziliaanse jeugdge-
vangenis leerde dat 22 procent van de bajes-
klanten een moord of poging daartoe begaan
had om te ontsnappen aan seksuele dwang of
bedreiging. Armoede, georganiseerde misdaad
en sekstoerisme: ziedaar, aldus Petit, de drie
motoren van het fenomeen.

Een barokke, schizofrene moraal

Alegria fugaz, vluchtige vrolijkheid, zo
bezingt zanger Chico Buarque het carnaval in
zijn stad. Hoezeer het glitterfeest ook tot wulps-
heid en wilde zeden uitnodigt, langer dan een
paar dagen duurt het niet. De werkelijkheid
neemt snel haar plaats weer in – en is aartscon-
servatief.

Binnen Brazilië geldt Rio sinds jaar en dag als
een van de meest behoudsgezinde steden en
deelstaten. Een van de meest religieuze ook,
waar de tentakels van evangelische groepen
almaar verder reiken. Zozeer zelfs dat de over-
heid er onlangs op het punt stond subsidies te
verlenen aan kerken die door middel van gebeds-
en andere technieken homo’s ‘weer’ op het
heteropad beloofden te krijgen. De Federale Raad
van Psychologen moest hemel en aarde bewegen
tegen evangelische confraters die resolutie 01/99
ongedaan wilden maken. Die verbiedt psycholo-
gen de beroepseer met dergelijke experimenten
op de helling te zetten.

Vandaag zijn de zich snel propagerende evan-
gélicos, en met name de Pinkstergemeenschap-
pen, de meest conservatieve elementen in de Bra-
ziliaanse samenleving. In de volkswijken van Rio
bijvoorbeeld, de favelas, praten steeds meer pro-
testantse kerken hun vrouwelijke gelovigen een
strikte kledingcode aan. Weg met de minirok,
leve de dracht tot onder de knieën. Geen décol-
letés meer, maar in de plaats daarvan keurige
halsomsluitende bloezen. Toch hoedt sociologe

Maria das Dores Machado van de Federale Uni-
versiteit van Rio de Janeiro zich voor al te snelle
beschuldigingen aan het adres van de conserva-
tieven. 

“De kledingadviezen zijn lang niet enkel een
morele kwestie. Ze hebben vooral te maken met
het geweld tegen vrouwen in de grootstad. Een
kortgerokte vrouw die door een donkere straat
loopt of het openbaar vervoer neemt, zal mak-
kelijker ten prooi vallen aan handtastelijkheden
of geweld. En hoeveel duizenden vrouwen moe-
ten niet elke ochtend om vier, vijf uur de voor-
stadstrein naar het centrum halen, waar ze hun
brood verdienen?”

De cijfers zijn er alleszins naar: in Rio, dat 10
miljoen inwoners telt, werden in 2005 elke dag
vier verkrachtingen aangegeven. Dertig procent
daarvan had betrekking op vrouwen in de leef-
tijdscategorie van 13 tot 17 jaar.

“In veel steden bereikt het seksuele geweld
zulke pieken dat de kleding zich aan die werke-
lijkheid aanpast”, stelt Machado. “Vergeet niet
dat het voor een vrouw uit de volkswijken stuk-
ken moeilijker is om zich van een prostituee te
onderscheiden dan voor haar rijkere geslachts-
genote uit de betere buurten.”

Net zoals een zwarte man doorgaans de keuze
heeft tussen twee imago’s: Bíblia ou bandido, de
bijbel of de bandiet. “Veel zwarte mannen,” zegt
de onderzoekster, “lopen zichtbaar met een bij-
bel op straat omdat ze zo meer waardigheid uit-
stralen, en minder snel het slachtoffer denken
te worden van geweld. De bijbel wordt op die
manier niet alleen een geloofsinstrument, hij
fungeert ook als schild.”

Conservatief oord, Rio, zeker, maar ook een
stad die de barokke, schizofrene en vooral dub-
bele moraal van haar Iberische ‘ontdekkers’ uit-
straalt. Waar de katholieke bisschoppen wijselijk
hun mond houden als in de processies ter ere
van Sint-Sebastiaan, de patroonheilige van de
stad, massa’s homoseksuelen meelopen. De met
pijlen doorkliefde martelaar is daar immers een
gay-icoon. Maar waar diezelfde kerkelijke hoog-
waardigheidsbekleders zich even mateloos als
stilzwijgend storen aan de Sebastiaancultus in
Lapa, een wijk van cabarets, bordelen en meisjes
van plezier.

Waarom de kerk de lippen op elkaar houdt?
Omdat ze niet weet, of niet wil weten, wat ze
met zoveel religieuze onzuiverheid aanmoet. Het
probleem onderkennen zou erop neerkomen dat
ze het moet oplossen – een doos van Pandora

waar geen bisschop of kardinaal zijn mijter voor
afzet.

Waarom trouwens ook katholieken wegjagen
uit een zo al in haar Roomse almacht aangetaste
Kerk? In een land dat bovendien prat gaat op zijn
status als ‘s werelds grootste katholieke natie –
70 procent van de 190 miljoen inwoners noemt
zich rooms-katholiek – maar waar het pausbe-
zoek in mei allesbehalve een doorslaand succes
bleek? Volgens de kranten stond Benedictus XVI
bijwijlen op halflege pleinen, niet in staat om
Brazilië’s katholieke jeugd tot meer militantie
te bewegen.

Aan de vooravond van Benedictus’ komst had
ook de socialistische president Lula, hoewel gelo-
vig en een tegenstander van de liberalisering van
abortus, de paus gewaarschuwd: dat kerk en
staat ook in Brazilië gescheiden zijn en dat het
lopende debat over de herziening van de abor-
tuswet uit 1940 niet in sacristieën en andere ker-
kelijke achterkamers moest worden gevoerd,
maar in de publieke en politieke ruimte.

“Gemeten aan de andere landen van Latijns-
Amerika,” licht de eerder geciteerde Dulce
Xavier toe, “neemt de Braziliaanse abortuswet
een middenpositie in.” Abortus is in alle geval-
len verboden, behalve als het leven van de moe-
der op het spel staat of de vrouw verkracht werd.
Als de foetus niet levensvatbaar geacht wordt of
zwaar misvormd is, is toestemming van de rech-
ter nodig.

In het Braziliaanse parlement is intussen een
commissie in het leven geroepen die een libera-
lisering van de wet moet voorbereiden, een voor-
stel dat door Volksgezondheid gesteund wordt
en waar ook het pro-standpunt van Católicas
gehoord is.

“Het is de toestand op het terrein die tot her-
vorming noopt”, zegt Xavier. In Brazilië vinden
jaarlijks 750.000 tot 1 miljoen clandestiene abor-
tussen plaats. Een duidelijk cijfer is er, juist
vanwege die clandestiniteit, niet. Maar op basis
van het aantal vrouwen dat jaarlijks bij de
gezondheidsdiensten aanklopt voor aandoenin-
gen als gevolg van slecht uitgevoerde abortussen
(vorig jaar 30.240) kan een grove schatting wor-
den gemaakt. 

“In de meeste gevallen betreft het zwarte, arme
en jonge vrouwen,” aldus Maria José Rosado,
eveneens van Católicas. “Behalve over een pro-
bleem van volksgezondheid, gaat de discussie
dus ook over sociale en raciale gerechtigheid.
Het neemt niet weg dat vrouwen uit de midden-

Brazilië, in de schaduw
van het kruis
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■ Wulpsheid en vluchtige vrolijkheid lijken de boventoon te voeren in Brazilië. Maar de tentakels van de conservatieve moraal reiken verder dan je op het
eerste gezicht zou denken.
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Een zomer lang

geboeid door 

De Morgen

Zestig jaar nadat Harvardprofessor Alfred Kinsey de seksuologie heeft uitgevonden, verdrinkt het onderzoek

naar seksuele praktijken wereldwijd nog altijd in taboes en stilte. De Morgen verkende de bedspondes in de vijf 

continenten en vertelt u alles over Chinese seksbloggers, het Braziliaanse kruis, Indiase hijra’s, Marokkaanse

korannieke maagdelijkheid, de seksuele stilte in Zwart-Afrika en het derde geslacht in Micronesië.

klasse, die in professionele privéziekenhuizen
terechtkunnen en over het algemeen minder
fysiek leed aan de ingreep overhouden, zich net
zo goed gecriminaliseerd en gestigmatiseerd voe-
len.”

Het lichaam als speelbal

Het jongste decennium verruilde liefst een
kwart van alle Brazilianen het rooms-katholieke
geloof voor een andere religie. Terwijl de
middenklasse volop met New Age, boeddhisme
en andere levensbeschouwelijke keuzes ging
experimenteren, viel het volk voor de lokroep
van de evangelisten.

Maar hoezeer de katholieke kerk en haar evan-
gelische concurrenten elkaar ook vliegen afvan-
gen in de zieltjeswinnerij, in het parlement trek-
ken ze aan één zeel als het over abortus gaat.
Meer zelfs, het lichaam van de vrouw blijkt een
speelbal te zijn geworden in het opbod tussen de
kerken en hun – over alle partijen gespreide –
vertegenwoordigers in het Congres. “Vroeger
hadden we maar één vijand, de katholieke kerk,
nu hebben we er vele”, stelt Rosado vast.

Maar ook hier waarschuwen specialisten voor
een al te puriteinse blik op het religieuze con-
servatisme. Neem een thema als contraceptie.
“Door hun uitgesproken pragmatische
ingesteldheid, volkse vertoog en nadruk
op materiële vooruitgang, zijn veel evan-
gelische gemeenschappen actieve pleitbe-
zorgers van condooms, pil, sterilisatie en
familieplanning geworden”, zegt onder-
zoekster Machado. “Daarin tonen ze zich
stukken minder ouderwets dan de katho-
lieke kerk. Bovendien zijn de pastores zelf
getrouwd, waardoor de gelovige zich
veel makkelijker aan hen spiegelt.”

Brazilianen die wel katholiek geble-
ven zijn, de meerderheid dus, storen
zich intussen allang niet meer aan de
voorschriften van het Vaticaan. Als ze dat al ooit
gedaan hebben. Historisch heeft de continentale
omvang van Brazilië immers niet alleen de
staatse, maar net zo goed de kerkelijke norm
zeer moeilijk afdwingbaar gemaakt.

Vaak zijn het dan ook niet enkel protestantse
predikanten die er vrouw en kind op na houden.
In Brazilië’s verre buitengewesten wonen al sinds
de koloniale tijd niet weinig priesters met hun
officieuze ega samen, en huppelt het welbe-
kende “neefje van de pastoor” vrolijk tussen de
andere dorpskinderen rond.

Tussen het rigide discours van de kerkelijke
hiërarchie en de veel vrijere pastoraal op het ter-
rein gaapt, anders gezegd, een wereld van weder-
zijdse onbereikbaarheid. Een recente peiling van
Católicas toont aan dat niet minder dan 78 pro-
cent van de Braziliaanse katholieken voor de
legalisering van abortus is, een cijfer dat voor
min-vierentwintigjarigen zelfs tot 95 procent
oploopt. Achtentachtig procent ziet ook geen
tegenspraak tussen geloof en condoomgebruik.
Bijna evenveel gelovigen verdedigen voorhuwe-
lijkse seks, en 72 procent van hen vindt de sek-
suele standpunten van het Vaticaan over – bijna
– de hele lijn te gek voor woorden.

Bijna, dus. Want het zou een brug te ver zijn
om de religieuze korrel zout zomaar met ethisch
liberalisme of moderniteit over één kam te sche-

ren. “Liberaal heet in Brazilië iemand die een
loopje neemt met afspraken, niet opdaagt of
steeds opnieuw te laat komt,” vertelde antropo-
loog Rubem César Fernandes op het colloquium
over religie en seksualiteit dat het Centro Latino-
Americano em Sexualidade e Direitos Humanos
(‘Clam’) in 2003 in Rio opzette. Zelfs de bevrij-
dingstheologie, die in de jaren 60 en 70 furore
maakte en een cruciale rol speelde in het verzet
tegen de militaire dictatuur, was en is vooral
vooruitstrevend in sociaal-economische kwesties.
Van genderproblematiek hebben veel bevrij-
dingstheologen nog steeds geen kaas gegeten.

Homofobie 

Neem opnieuw het thema homoseksualiteit –
altijd een nuttige maatstaf voor de openheid van
een samenleving, in moderne maatschappijen
vaak ook een van de laatste reservoirs voor voor-
oordelen en stigmatisering.

Recent onderzoek onder leiding van antropo-
loge Maria Luiza Heilborn bij vijfduizend jonge-
ren tussen 18 en 24 jaar in Porto Alegre, Rio de
Janeiro en Salvador da Bahia leerde dat 66 pro-
cent van de vrouwen geen bezwaar hadden tegen
“personen die seks hebben met personen van

hetzelfde geslacht”. Het percentage valt echter
tot de helft terug bij mannen, tot 38 procent
zelfs bij de jongens die nog maagd zijn en om die
reden bang zijn om met homo’s verward te wor-
den.

De cijfers zijn gemiddelden, want 90 procent
van de hoogopgeleide vrouwen zegt niets tegen
homo’s te hebben, terwijl mannen in dezelfde
categorie zich voor 69 procent tolerant noemen.
Op de keper beschouwd noemen een op de vijf
jonge Braziliaanse mannen en een op de 14 vrou-
wen homo’s en lesbiennes echter nog steeds
“ziek”. Katholieke of jongeren zonder religieuze
aanhorigheid blijken de homoseksuele mede-
mens overigens zichtbaar milder gestemd dan
hun evangelische leeftijdsgenoten, zeker als die
laatsten Pinksterkerkbezoekers zijn.

In een Unesco-enquête kwam Mary Castro tot
de vaststelling dat de homofobie wijdverbreid is
op Braziliaanse scholen. Aan de onderzochte
instellingen bleek 41 procent van de jongens
geen homo’s in de klas te willen. Bovendien werd
de discriminatie van holebi’s met veel minder
schaamtegevoel beleden dan de raciale. De man-
nelijke leerlingen vonden een homo aftuigen
ook minder erg dan drugs gebruiken of een ver-
boden wapen dragen. “Een leerling uit de acht-
ste graad (tweede middelbaar) vertelde zelfs in
doodse ernst dat, als hij in een shoppingmall een
homokoppel zou zien, hij zich met een stok in

de parkeergarage zou verstoppen tot ze daar
voorbijkwamen,” aldus Castro.

Homofobie is intussen het voorwerp geworden
van een heuse regeringscampagne, die echter
vanuit evangelische hoek gecounterd wordt met
een oproep tegen de ‘heterofobie’. In wolken-
krabberstad São Paulo vond in juni de grootste
gaypride ter wereld plaats, meer dan twee mil-
joen deelnemers – maar luttele dagen daarvoor
had zich op dezelfde Avenida Paulista de evan-
gelische Jezusparade voltrokken, met evenveel
belangstellenden. Het ethische tweerichtings-
verkeer in zijn extreme versie.

Toch mag het slechte nieuws het goede niet
verhullen, beklemtoont Sérgio Carrara van de
Staatsuniversiteit van Rio (Unerj). “Aan mijn
instelling ontvangt de partner van een homo-
seksuele docent diens pensioen als hij komt te
overlijden. In São Paulo kregen enkele homo-
koppels onlangs van de rechter gelijk toen ze
kinderen wilden adopteren. Na een proces tegen
een homofobe tv-presentator op Record TV (het
kanaal van de erg invloedrijke Universele Kerk
van het Rijk Gods of IURD) werd de zender
gedwongen het bewuste heerschap de deur te
wijzen en de homobeweging 200 miljoen reais
schadevergoeding te betalen.”

Een heuse waslijst kan Carrara opsommen: dat
de recente winnaar van de Braziliaanse versie
van Big Brother gay was; dat er haast een volks-
opstand uitbrak toen het machtige TV Globo in
de telenovela América plots besliste om de sinds
maanden door miljoenen kijkers verwachte kus
tussen twee homoseksuele personages toch maar
niet uit te zenden; of nog, dat in het zo geweld-
dadige Rio de politie een succesvolle samenwer-
king met de homogroepen begonnen is. In de
grootsteden hebben de eerste evangelische ker-
ken hun deuren intussen voor holebi’s openge-
zet – zonder hen tot de heteroseksualiteit te wil-
len bekeren of hun het recht op een seksleven te
ontzeggen.

Het heetst van de strijd

Waarom in Brazilië, met of zonder de bemoeie-
nis van God, de aandacht zo nadrukkelijk naar
vrouwen- en homokwesties gaat? Omdat het pro-
bleem ook daar machismo heet. Haantjesgedrag
waar vrouwen de dupe van zijn, maar vooral ook
de mannen zelf. Het is een bekend feit dat alleen
al in het door drugsgangs geplaagde Rio de Janeiro
dagelijks meer gewelddadige doden vallen – door-
gaans mannen – dan in Israël, Gaza en de Weste-
lijke Jordaanoever samen. Domineren om zelf niet
gedomineerd te worden, dat is de kunst.

Ook hier spreken de cijfers boekdelen. Terwijl
volgens het onderzoek van Heilborn slechts 17,8
procent van de vrouwen tussen 18 en 24 met zes
of meer partners geslapen heeft, rapporteert
68,8 procent van de mannen hetzelfde gedrag.
Jongens herinneren zich al hun liefjes en hou-
den een soort erelijst bij waarmee ze onder
elkaar uitpakken, terwijl meisjes precies het
omgekeerde doen, zo blijkt.

Hoewel de maatschappelijke goedkeuring voor
mannelijk vreemdgaan het jongste decennium
drastisch gedaald is, blijven veel jongeren oppe-
ren dat een man zijn genot wél elders mag zoe-
ken, terwijl vrouwen geacht worden hondstrouw
te blijven. Hoewel trouw erg hoog scoort als
streefdoel en norm, valt daar in de eigen seksu-
ele praxis vaak maar weinig van te bespeuren.

Een van de verbazingwekkendste aanwijzingen
voor het machogehalte van jeugdig Brazilië
vindt Heilborn in de populariteit van anale seks.
Liefst 60 procent van de ondervraagde jonge
mannen vermelden de techniek als element in
hun persoonlijke seksgeschiedenis, cijfers waar-
bij die van Franse mannen van dezelfde leeftijd,
26,6 procent, verbleken.

In beide landen – daar stemmen de cijfers wél
overeen – komen de onderzoekers voor vrouwen
tot hetzelfde percentage, ongeveer 20 procent.
De asymmetrie die het onderzoek tussen man en
vrouw onthult, wijst misschien op over- of onder-
rapportering, maar alleszins op een gapende
genderkloof, aldus de academici. “Anale seks,”
besluit Heilborn, “is de praktijk die het best de
onderworpenheid van de vrouw aan de man
illustreert in de Braziliaanse seksuele verbeel-
ding.”

Werk aan de mannenwinkel, herhalen socio-
logen steeds opnieuw. Sinds enkele jaren zijn her
en der in ’s lands favela’s teams aan de slag om
de genderverhoudingen in ieders belang gecor-
rigeerd te krijgen. In het Programa H (H van
homem, ‘man’), in Rio, leren jongens dat dikke
uurwerken, opzichtige halskettingen en dure
gsm’s geen voorwaarde hoeven te zijn voor suc-
ces bij het andere geslacht, en dat vrouwen in
minirok heus geen sletten zijn.

Ze leren ook hoe ze moeten omgaan met de
zwangerschap van hun vriendin, hoe ze een con-
flict met hun partner geweldloos kunnen oplos-
sen en hoe ze zelfs op de meest acute momenten
– het hora H, zoals “het heetst van de strijd” in
Brazilië genoemd wordt – aan condooms kun-
nen raken.

Maar de talrijke, hoogst respectabele inspan-
ningen zullen pas echt vruchten afwerpen als er
ook een eind komt aan de geweldcultuur in de
favela’s. “Opgroeien in de favela,” getuigde de 13-
jarige Gabriela Moniz twee jaar geleden voor de
Pan American Health Organization, “is stukken
moeilijker voor jongens dan voor meisjes. Het
enige waar wij op moeten letten, is dat we niet
te snel zwanger raken. Bij de jongens daarente-
gen staat hun leven op het spel. Zij moeten de
hele tijd uitkijken voor de bendes. Jongens
mogen nooit zwak zijn. Juist daarom is het zo
moeilijk om in Rio man te zijn.”

Met dank aan Washington Castilhos - Centro Latino-
Americano em Sexualidade e Direitos Humanos
(‘Clam’). www.clam.org.br

Anale seks is verbazingwekkend populair bij jonge
macho’s. ‘Het is de praktijk die het best de 
onderworpenheid van de vrouw aan de man
illustreert in de Braziliaanse seksuele verbeelding’,
aldus antropologe Maria Luiza Heilborn.
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■ Homofobie is wijd verbreid in Brazilië. Een op de vijf jonge Braziliaanse mannen en een op de 14
vrouwen noemen homo’s en lesbiennes nog steeds ‘ziek’.

■ Het aartsbisdom Rio de Janeiro mag fulmineren tegen het carnaval dat het een lieve lust is en
doemscenario’s optrekken over promiscuïteit en duivels verderf, op het feest staat geen rem. Ook dit jaar
distribueerde het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid tien miljoen condooms.
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