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Hejsa! Mit navn er Catarina, jeg er 18 år gammel og er lige
nu på udveksling i Brasilien. Jeg bor i en lille by kaldet Barra
do Garcas. Byen har ca. 50.000 indbyggere og er placeret
lige i midten af Brasilien i staten kaldet Mato Grosso. Jeg
har været afsted i ca. 4 måneder og har fået lært sproget så
godt, at jeg nu kan snakke rimelig flydende portugisisk og
forstå det meste.

MIN HVERDAG
Min hverdag her i Brasilien er meget anderledes end
hjemme i Danmark. Jeg går i skole fra 7-12:30 hver dag,
hvor jeg bagefter tager hjem og spiser stor, varm frokost
med min værtsfamilie. Om eftermiddagen studerer de
mindre børn, bl.a. min værtssøster, og voksne tager tilbage
på arbejde. Denne lille by, som jeg bor i, er meget stille, og folk er generelt vant til at have en
hverdag hvor man ikke laver det store. Folk slapper meget af i hjemmet eller hænger ud i
andres hjem. Hjemme i Danmark bor jeg i København. En by, som er en del større, hvor der
hele tiden sker noget, og hvor mange mennesker, inklusiv mig, er vant til en propfyldt hverdag
med mange events og aktiviteter. Jeg synes derfor, at den meget stille hverdag til tider kan
være en udfordring at vænne sig til. Jeg har dog samtidig prøvet en masse nye forskellige
fritidsaktiviteter og sports af. Blandt andet har jeg spillet volley, strandtennis, dans, capoeira
(brasiliansk kampsport) og athletisme. Lige nu går jeg til dans to gange om ugen og athletisme
3 gange om ugen, begge dele om aftenen. Jeg har dog lige fået sommerferie, som her varer i
2 måneder, hvor alle aktiviteter også lukker ned:)

Barra do Garças

SKOLE
Jeg elsker min skole! Min skole og mine klassekammerater var helt fantastiske til at tage imod
mig da jeg ankom. De tog imod mig med åbne arme, store smil, en masse spørgsmål og folk
fra forskellige årgange havde medbragt alverdens brasilianske madvarer som jeg skulle
eksperimentere på min første skoledag. Jeg har fået nogle rigtig gode venner i skolen, som jeg



har det mega sjovt med og hver dag sker der skøre, sjove ting i skolen. Skolen er rimelig
anderledes fra Danmark. Jeg går på en katolsk privatskole, hvor vi starter hver dag ud med at
læse en tekst fra Biblen og bede fælles. Undervisningen foregår med papir og blyant i hånden,
og består ofte af at kopiere de noter som læreren skriver på tavlen. I løbet af dagen har vi kun
én eneste pause på 15 min, hvor man lige kan nå at få sig en hurtig snack. Til gengæld er
undervisningen ikke hård. Folk er ikke lige så disciplinerede og undervisningsparate som i
Danmark, så vi laver ikke altid super meget i undervisningen. Der foregår som regel en del uro,
ballade og gøgl. Flere lærere er dog også med på at lave en anderledes og sjov undervisning,
såsom da min klasse for et par uger siden havde en biologi test/quiz med anatomi spørgsmål,
hvor vinderen af hvert spørgsmål fik lov til at tværre en tallerken med kagecreme ud i hovedet
på taberen.

OPLEVELSER
Jeg har oplevet en masse nye ting her i Brasilien. Jeg har oplevet den skønne, skønne natur
både min by og andre dele af Brasilien har at byde på, og set en masse smukke, anderledes dyr
såsom tukaner, papegøjer, alligatorer og dyr jeg ikke engang kender navnene på. Jeg har
smagt en masse fuldstændig anderledes madvarer, frugter og specialiteter, hvoraf nogle kun
findes lige netop her i Brasilien. Jeg har oplevet en helt anden form for skolegang, er i gang
med at lære portugisisk og lærer hele tiden om den anderledes kultur jeg lever i lige nu. Nogle
af mine største oplevelser har bl.a. været da jeg med min veninde fra klasse tog til en
musikfestival i byen, som var utrolig karakteristisk for den stat jeg bor i, Mato Grosso, og viste
rigtig meget om kulturen. Mato Grosso kan på mange punkter sammenlignes med Texas i USA.
Flere mennesker er meget konservative og landbruget er utrolig vigtig del af indkomsten og
har også blandet sig ind i kulturen. Den musikfestival jeg tog til, var en slags Cowboy festival
med countrymusik, rodeo og folk klædt ud som cowboys med cowboyhatte og høje støvler.
Andre store events har bl.a. være at opleve præsidentvalget, et emne som splitter landets
befolkning i to. Brasilianerne har alle utrolig stærke holdninger vedrørende politik, og de er på
ingen måde bange for at tale højt om den. Dette præsidentvalg har været meget vigtigt, og er
et utrolig sårbart emne for mange.



Jeg synes til gengæld samtidig, at det er mega vigtigt ikke bare at glamourisere og
romantisere det at tage på udveksling. Jeg har fået nogle helt unikke, ekstremt smukke
oplevelser som jeg ved, at jeg kun har haft mulighed for at opleve her i Brasilien. Men jeg
synes også det er vigtigt at understrege, og jeg tror jeg taler for de fleste, når jeg siger, at
udveksling også er skide svært, hårdt og udfordrende. Jeg startede ud med at bo hos en
familie som var meget lukket, kold og dysfunktionel. Der var ofte dårlig stemning, de brugte
sjældent tid sammen og talte næsten ikke med hinanden, hvilket gjorde at jeg brugte meget tid
på egen hånd og jeg følte mig ofte meget alene og ensom. Det var også samtidig svært, fordi
man i starten kommer helt alene, uden at tale sproget, uden at kende nogen og skal tilvænne
sig en ny kultur, der har fuldstændig andre vaner og rutiner. I starten er det hele nyt,
anderledes og spændende for én, men efter noget tid, går det også hen og bliver hverdag og
især for ens værtsfamilie, er det jo egentlig bare en normal hverdag i deres liv. Jeg kunne, og
kan stadig, nogle gange tænke på, hvad i alverden jeg laver her i en lille by i midten af Brasilien,
langt væk fra alle dem jeg holder af i Danmark, de traditioner og vaner jeg er vant til, og den
måde jeg godt kan lide at indrette mit liv på. Men alt i alt tror jeg, at den her oplevelse er en
meget vigtig oplevelse i mit liv, og at den får mig til at vokse meget som person. Når man er i
svære situationer, lærer man virkelig at værdsætte de gode ting man har, og se på den lyse side
af situationen. Det kan jeg bl.a. vælge at gøre, når jeg kigger tilbage på de første måneder af
mit ophold, hvor jeg boede med en familie der ikke fungerede. Jeg tvang mig selv til søge
udad og opsøge andre mennesker og grupper. Dette gjorde bl.a. at jeg mødte utrolig mange
nye, søde mennesker og fik oplevet en helt masse nye ting. Jeg gik også langt ud over min
comfortzone for på egen hånd selv at skabe et nyt liv, med en ny omgangskreds på den anden
side af jorden, hvilket har givet mig meget mere selvtillid og selvstændighed til at kunne gøre
ting alene.

MINE EGNE VÆRDIER OG DANMARK
Jeg er virkelig blevet overrasket over hvor meget man også kommer til at reflektere over sine
egne vaner, traditioner og værdier og kulturen hjemme i Danmark. Der er så mange ting som
vi gør helt anderledes i Danmark, men som man ikke går og tænker over i løbet af sin hverdag.
Mange brasilianere er så interesserede i at høre om hvordan det er at leve i Danmark og jeg
elsker at fortælle om de danske traditioner og hverdagen derhjemme. Man begynder virkelig at
sætte pris på de små ting i ens hverdag i Danmark og de traditioner som er unikke for
Danmark såsom juletiden. Jeg har virkelig indsæt hvor utrolig heldig jeg er at vokse op og leve
i Danmark, og hvor mange ting man nemt tager for givet. I den by jeg bor i her i Brasilien, er
folk låst meget fast. De fleste mennesker har aldrig været uden for Brasilien og mange af mine
klassekammerater har kun besøgt de nærmeste stater, fordi det både er utrolig dyrt at rejse
rundt og distancerne er så store. Der er et stort pres på unge vedrørende uddannelse og
arbejde. Det er svært at komme ind på de o�entlige universiteter og de private er utrolig dyre.
Derudover haster det også med at komme ud på arbejdsmarkedet for at tjene penge. Hjemme
i Danmark er vi så utrolig privilegerede og har så mange muligheder. Vi får penge når vi
studerer, har flere uddannelses- og jobmuligheder og vi kan rejse nemt fra det ene land til det
andet i Europa og opleve så mange ting. Alle muligheder ligger for fødderne af os og det er
bare med at tage dem.



PANTANAL & BONITO - den mest fantastiske rejse i mit liv!
Til sidst vil jeg fortælle om den rejse jeg var på for ca. en måned siden. AFS i Brasilien
organiserer flere rejser for udvekslingsstudenter i landet, og i starten af november tog jeg, med
ca. 50 andre udvekslingsstudenter fra alle dele af Brasilien, ud og rejse til en lille by kaldet
Bonito og til Pantanal, verdens største vådområde. Denne rejse var fuldstændig fantastisk og
helt perfekt! Rejsen var proppet af en masse sjove aktiviteter bl.a. river-rafting, klatring, ridning
og vandretur i nogle bjerge, hvor vi badede i de smukkeste vandfald. I Bonito og især i
Pantanal, oplevede vi den helt ubeskrivelig smukke natur. Der var udvekslingsstudenter fra hele
verden. Indien, Japan, Mexico, Tyskland, Canada, Albanien osv. Det var utrolig givende at være
afsted med mennesker, der kommer fra en fuldstændig anderledes kultur og baggrund end en
selv. Vi udvekslingsstudenter fik hurtigt et meget stærkt og tæt bånd. Selvom vi kommer fra
forskellige lande over hele verden havde vi allesammen den samme store interesse i at lære om
nye kulturer og opleve den brasilianske kultur. Jeg tænkte hver dag på hvor sindssyg heldig jeg
var for at få de muligheder og oplevelser jeg fik. Det er en rejse jeg tror jeg vil huske for altid!

Billeder fra Pantanal og Bonito


