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Precis anländ till Salvador, huvudstaden i delstaten Bahia möttes jag av det som 
tycks vara typiskt för Brasilien. Sol, musik, dans och framförallt massor av 
glada människor! Efter en natt i livliga Salvador tog jag mig ner längs kusten 
till en liten surf stad, Itacare, vilket bevisade kustens smeknamn: 
”Kokosnötskusten”. I Bahia är folk väldigt trevliga, välkomnande och 
framförallt lugna. Det var som om tiden stod still och folk njöt av att leva med 
naturen på ett sätt som annars kan vara svårt att hitta nuförtiden. Jag lärde känna 
härliga lokalbor som tog mig på rundvandring i den atlantiska regnskogen, 
visade mig delikatesser av naturen så som ”Manzana de Coco” 
(kokosnötsäpple) och Cacau, vilket är köttet i kakaofrukten som vi använder till 
choklad samt visade mig grundläggande capoeira (brasiliansk traditionell 
kampdans) på stranden. Här levde folk i ett lugn och i nära band med naturen. 
Samtidigt märktes det tydligt hur nyfikna de var på livet i Europa. 
 
Efter ett par härliga semesterdagar fyllda med brasiliansk kultur såsom forro 
(brasiliansk ”vals”) och surf med sköldpaddor i Bahia anlände jag till Juiz de 
Fora, en stad i delstaten Minas Gerais i sydcentrala Brasilien redo att påbörja 
mitt projektarbete. Här välkomnades jag av mitt forskningsteam, som precis 
som alla andra i Brasilien, var så trevliga och hjälpsamma, och gjorde allt för att 
jag skulle känna mig som hemma. Vid det här läget hade jag vant mig vid att bli 
tittat på och kallad gringa (vit kvinna, vilket absolut inte behövde antyda på 
något negativt utan snarare ett konstaterande av faktum) var och varannan 
minut, men det som slog mig allra mest var bristen på engelska. Det märktes 
tydligt att staden i fråga inte hade mycket internationellt utbyte, och att lära sig 
portugisiska blev en nödvändighet här jämfört med turistområdena vid 
kokosnötskusten och storstaden Rio de Janeiro. Som svensk är man uppvuxen 
med rykten om hur kriminellt Brasilien är, och att man ska vara försiktig, 
framförallt som blond tjej. Men kriminalitet finner man överallt i världen och 
det kan vara så att jag bara hade en väldans tur, men jag upplevde aldrig något 
obehag under min vistelse. Istället var folk var otroligt hjälpsamma, och man 
kom väldigt långt med ett leende på läpparna.  
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Fältarbetet skedde i centrala Minas Gerais vid den artificiella dammen och 
vattenkraftverket Camargos. Här stannade jag och mina assistenter Gabrielle 
och Caique i en vecka för att kartlägga botten på hela systemet, ta 
sedimentprover för karaktärisering av organiskt material samt metangas 
produktion i hopp om att få intressant data om ackumulationen av organiskt kol 
i systemet. Vi bodde på ett enkelt men mysigt pousada, där ägarna tog hand om 
oss dagligen med otroligt god hemlagad husmanskost. När jag kom tillbaka till 
staden efter fältarbetet jobbade jag främst i labbet och med analyser på datorn. 
Då jag hade så pass mycket tid vid universitetet fick jag en chans att verkligen 
sätta mig in i vardagen i Juiz de Fora, gå med i ett gym (med härliga 
brasilianska dansklasser!) och skapa mig ett stort kontaktnät av vänner i staden. 
Med det sagt är vardagslivet i Juiz de Fora inte så annorlunda från i Sverige, 
men när man kommer ut till landsbygden är det inte ovanligt att bli bemött av 
barn i trasor och folk som bor i skjul gjorda av palmblad. Detta visar på de stora 
ekonomiska klyftorna som finns i landet. 
Många elever på universitet var nyfikna på svensk politik och det var tydligt att 
det fanns ett stort missnöje med den brasilianska politiken. Var och varannan 
vecka höll studenter protester mot de nya reformerna och det kom att bli ett 
samtalsämne som till och med fick mer uppmärksamhet än det amerikanska 
valet som inträffade under samma period. Främst är de missnöjda med 
beskärningar av ekonomiska tillsatser till utbildning och sjukvård, något som 
tycks gynna den rikare befolkningen men missgynna den fattiga majoriteten. 
Men fastän det korrupta politiska systemet i landet och ekonomiska klyftorna, är 
det brasilianska folket glada till sinnet, med mycket kärlek till livet och 
människor runt omkring.  
 
Det är inte lätt att beskriva en sån upplevelserik resa på nästan 3 månader med 
bara ord, men allt som allt är jag otroligt tacksam för mina erfarenheter och 
framförallt nya vänner i detta fantastiska land!  
 
/Emma Åkerman Fulford 
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