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KUKUSHKA – Кукушка 

Victor Tsoi – Kino 

Cuco 

Quantas músicas há para serem escritas ainda? 

Diga-me, Cuco, cante-as para mim 

Deveria eu viver na cidade ou nos campos 

Resistir como uma rocha ou brilhar como uma 

estrela? 

Como uma estrela 

 

Você meu sol, vamos lá, olha para mim 

Minha mão se transformou em um punho 

E se há pólvora, me dê fogo 

É assim 

 

Quem vai me seguir neste caminho solitário 

Mesmo os bravos e fortes caíram por terra 

No campo de batalha, na luta 

Poucos deles permanecem em nossa memória 

Mentes Sóbria, com mãos firmes, companheiros 

de batalha 

Companheiros de batalha 

 

Você meu sol, vamos lá, olha para mim 

Minha mão se transformou em um punho 

E se há pólvora, me dê fogo 

É assim 

 

Onde está você agora, minha liberdade liberal 

A quem você busca em cada doce nascer do sol 

Me dê uma resposta 

É bom viver com você e difícil sem você 

De cabeça erguida e ombros pacientes 

Sendo posto à chicotadas... Chicotadas 

 

Você meu sol, vamos lá, olha para mim 

Minha mão se transformou em um punho 

E se há pólvora, me dê fogo 

É assim 

 

 

 

Kukushka

Pesen yeshche nenapisannykh, skol'ko?

Skazhi, kukushka, propoy

V gorode mne zhit' ili na vyselkakh

Kamnem lezhat' ili goret' zvezdoy?

Zvezdoy

Solntse moë - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I yesli yest' porokh - day ognya

Vot tak

Kto poydet po sledu odinokomu?

Sil'nyye da smelyye

Golovy slozhili v pole v boyu

Malo kto ostalsya v svetloy pamyati

V trezvom ume da s tverdoy rukoy v stroyu

V stroyu

Solntse moë - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I yesli yest' porokh - day ognya

Vot tak

Gde zhe ty teper', volya vol'naya?

S kem zhe ty seychas

Laskovyy rassvet vstrechayesh'? Otvet'

Khorosho s toboy, da plokho bez tebya

Golovu da plechi terpelivyye pod plet'

Pod plet'

Solntse moë - vzglyani na menya

Moya ladon' prevratilas' v kulak

I yesli yest' porokh - day ognya

Vot tak

 

 



MUITO ANTES DE TUDO ERA ASSIM... 

Um menino quieto que sempre buscou ficar na sua, passar despercebido, avesso à festas 
e encontros de muitas pessoas, Igor trilhou seu caminho normalmente em escolas da 
cidade de Dourados, local de seu nascimento e de uma hora para outra, como que de 
repente foi trilhar seu caminho nas distantes terras da Rússia e ainda mais longe da 
capital.  

Essa sua experiência em terras russas lhe trouxe um conhecimento nunca imaginado se 
tivesse ficado em nossas terras e desta forma este livro busca retratar sua experiência 
conquistada com determinação e vontade na distante Rússia. Abaixo alguns registros 
antes desta incrível viagem. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



MENSAGENS 

JUCEMAR e JAQUELINE (Tio e tia paternos de Igor) 

07-05-2017 Um mundo diferente do seu que ao mesmo tempo, o tornou seu, grandes 
descobertas e experiências que jamais se apagarão, uma oportunidade fantástica que 
trilhou você a caminhos antes desconhecidos e que agora são parte de sua história. 
Parabéns Igor pela viagem, parabéns pela força e coragem de desbravar o desconhecido. 

ANIA SEMIONOVA (Russa, residente em Votkinsky e amiga, estudava na mesma 
escola Votkinsky Lyceum) 

08-05-2017 It was the beginning of September, the start of my 11th school year when I 
saw them. One, Paolo Gaio, was from Italy and another one, Igor Veroneze, -from 
Brazil. I saw Italian people many times as my aunt lives in Italy and my uncle is 
actually Italian. But I have never seen anyone from the South America. "Brazil"- it 
sounded so unusual and tropical to me. That's why acquaintance with them on the 
October 23th was curious. From the first look Igor seemed to be shy and inactive, but 
when I got to know him I found him so cheerful and amusing. As our meeting was 
almost random I didn't know that these guys will become close friends of mine. But 
Destiny had a different opinion: I'm lucky to admit that. When I spent more and more 
time with them, when my family got to know them, I started to realize that they are not 
just 2 unknown people for me, they were becoming closer and closer to me. What I also 
have to say is about my sister Nika. I think that for her this friendship is the same 
important as for me. She's quite shy, but with Igor and Paolo she was so natural. They 
played with her, laughed a lot. What I especially like about Igor is his sense of humour 
and his laughter! I can still hear it in my mind though I haven't heard it for long. 
Although It's been almost a year since they came back in their countries, we still keep in 
touch thanks to the social medias. And I believe we will. Because this kind of friends 
are for the whole life. It's not that common to find them frequently. To sum up, I am so 
glad to know and be a friend of Igor and Paolo. All our happy moments (no one ever 
called me "tzvetok", it's so nice) are in my mind, I hope in theirs as well. What I also 
would like to add is that it's quite rare when in one person there are such features as 
humour and wisdom. I thinks it's very valuable when a person is funny, but when it's 
needed he can be serious and tell you some helpful and serious things. My opinion 
about Igor is that he is that kind of people. It's like he's cheerful, but not empty. By the 
way have you seen a film about Charlse Dickens that we've made? 

Era o início de setembro, o inicio de meu 11o ano escolar quando eu os vi. Um deles, 
Paolo Gaio, era da Itália e outro, Igor Veroneze, do Brasil. Eu conheci em muitas vezes  
pessoas italianas , pois  minha tia vive na Itália e meu tio é realmente italiano. Mas eu 
nunca conheci  ninguém da América do Sul. "Brasil" - soava tão incomum e tropical 
para mim. É por isso que o contato com eles no dia 23 de outubro foi curioso. Desde o 
primeiro olhar Igor me parecia ser tímido e inativo, mas quando eu comecei a conhecê-
lo eu achei  tão alegre e divertido. Como nosso encontro foi quase aleatório eu não sabia 
que esses rapazes se tornariam meus amigos íntimos. Mas o destino tinha uma opinião 



diferente: tenho sorte em admitir isso. Quando passei mais e mais tempo com eles, 
quando minha família chegou a conhecê-los, eu comecei a perceber que eles não eram 
apenas duas pessoas desconhecidas para mim, eles estavam se tornando mais e mais 
intimos. O que eu também tenho a dizer é sobre a minha irmã Nika. Acho que para ela 
essa amizade é tão importante quanto para mim. Ela é muito tímida, mas com Igor e 
Paolo ela se comportava muito naturalmente. Eles brincavam com ela, riam muito. O 
que eu gosto especialmente sobre Igor é seu senso de humor e seu riso! Eu ainda posso 
ouvi-lo em minha mente embora eu não o ouvi por muito tempo. Embora tenha sido 
quase um ano desde que eles voltaram para seus países, ainda mantenho contato graças 
à mídia social. E acredito que sim. Porque esse tipo de amigos são para toda a vida. Não 
é comum encontrá-los com freqüência. Para resumir, estou muito feliz em saber e ser 
uma amiga de Igor e de Paolo. Todos os nossos momentos felizes (ninguém nunca me 
chamou "tzvetok", é tão bom) estão em minha mente, eu espero que na deles também. O 
que eu também gostaria de acrescentar é que é muito raro quando em uma pessoa 
existem características como humor e sabedoria. Eu acho que é muito valioso quando 
uma pessoa é engraçada, mas também quando é necessário ela pode ser séria e dizer-lhe 
algumas coisas úteis e importantes. Minha opinião sobre Igor é que ele é esse tipo de 
pessoa. É como se ele fosse alegre, mas não vazio. Pela maneira como você viu um 
filme sobre Charlse Dickens que fizemos? 
 

PAOLO GAIO (Italiano, residente em Imer, e amigo de Igor por seu intercambio 
em Votkinsky durante o ciclo do Igor) 

09-05-2017 I am Paolo from Imèr, Italy. I spent one year, the most interesting and 
amazing year of my life in Russia, in a far and cold city called Votkinsk. It was hard 
because we had to learn the Russian language, learn all local traditions and find our 
friends for nothing. I and Igor are so close to each other, we know each other so well 
and will be so grateful to each other. We lived so many experiences together, and we 
will never forget it. It is difficult to tell what happened during a whole year in few 
strokes: just one thing is sure, that our friendship will last forever. Thank you Russia, 
thanks Igor.  

Eu sou Paolo de Imèr, Itália. Passei um ano, o ano mais interessante e surpreendente da 
minha vida na Rússia, numa cidade distânte e fria chamada Votkinsk. Foi difícil porque 
tivemos que aprender a língua russa, aprender todas as tradições locais e encontrar 
nossos amigos do nada. Eu e Igor estamos tão próximos um do outro, nós nos 
conhecemos tão bem e somos muito gratos um ao outro. Nós vivemos tantas 
experiências juntos, e nunca vamos esquecer disto. É difícil dizer o que aconteceu 
durante um ano inteiro em poucas e rápidas memórias: apenas uma coisa é certa, que a 
nossa amizade vai durar para sempre. Obrigado Rússia. Obrigado Rússia, obrigado Igor. 
 
PIETER-JAN HENDRIK MARIA SLECHTEN – (Belga, residente em 
Maasmechelen e nosso primeiro e eterno filho intercambista)  

09-05-2017 O intercâmbio do Igor foi incrível em minha opinião. Eu só ouvi coisas 
boas dele enquanto ele estava lá. Claro que ele descobriu muitas coisas sobre ele 
mesmo, sobre o Brasil e principalmente sobre a Rússia. No início eu tinha dúvidas se 
esse intercâmbio na Rússia era realmente o que ele queria. Ele não falava muito sobre 



isso (sim, não, sim, quero, Rússia, beleza e parava), mas agora eu tenho certeza que essa 
experiência tornou ele o melhor. O que eu quero muito é reencontrar ele num barzinho e 
perguntar como a vida é lá, o que era o almoço, como são as mulheres e outras questões. 
Espero que ele esteja bem. P-J 

NATALIA FERRARI – HOLIDAY TURISMO (Ex voluntária do AFS, dona de 
agência de turismo em Dourados e guia de Igor durante viagem de estudos à 
Inglaterra, França e Holanda em 2013) 

10-05-2017 Conheci o Igor numa viagem para Europa, aonde fui sua guia durante 20 
dias. Um menino super querido, quieto e tímido, porém muito educado e atencioso, 
comemoramos seus 15 anos durante essa viagem, e dois anos depois ele veio conversar 
a respeito de fazer o High School no exterior. Demos algumas idéias, ele gostou de 
quase todas, e foi quando ele conheceu a AFS Intercultura. Ainda parecia meio sem 
certeza de onde queria ir, porém estava certo de que queria ir. Foi quando abriu uma 
vaga para Rússia, vaga raríssima para brasileiros, e ele se interessou. Na época eu sabia 
que o sonho da Rússia era do pai, e fiquei com receio do filho se empolgar e ir para um 
país tão diferente e frio, nada contra a Rússia, mas como o Igor era muito tímido, fiquei 
com receio dele não se adaptar ao clima frio e as pessoas mais fechadas, e ter uma 
experiência infeliz. Conversamos bastante e ele me convenceu que realmente ele estava 
preparado e ciente das possíveis dificuldades. Durante o programa, conversarmos 
bastante por whatsapp, ele enviava fotos, contava algumas novidades, e vi que 
realmente ele estava bem contente, nunca reclamou de nada, gostava dos amigos, da 
escola, da família e percebi que pouco a pouco ele foi ficando mais falante. Quando ele 
voltou, pude notar aquele brilho no olhar ao falar do intercâmbio, das experiências, etc. 
Isso para mim, não tem preço, não precisam palavras para justificar essa experiência 
maravilhosa, quando se tem esse brilho no olhar ao falar do intercâmbio! Enfim, tenho 
muito orgulho do Igor, e fico muito feliz em poder deixar aqui minha mensagem, espero 
poder acompanhar ainda muitos outros passos de sucesso do Igor, porque sei que ele 
ainda terá muitas realizações e sucesso na vida! 



 

Família Veroneze (Igor, Celma, Walter e Raissa) 

RAISSA VERONEZE (irmã biológica de Igor) 

11-05-2017 Um menino quieto meio mal-humorado, devia ser por causa da idade, um 
tanto quanto fechado quando eu soube que ele iria fazer um intercambio, eu logo pensei, 
será que ele vai se dar bem por lá? Será que ele vai ser tão chato como é aqui? Será 
mesmo que ele vai conseguir; mas o conseguir que digo não é em questão de saber se 
virar sem nenhum conhecido por perto, pois ele é muito independente e com a idade que 
tinha com certeza já sabia de muitas coisas, assim como muitos adolescentes de sua 
idade pensam, mas o conseguir que aqui quero dizer é o de se socializar, enfrentar 
grandes barreiras como aprender uma língua totalmente nova e realmente desfrutar 
dessa grande oportunidade que é fazer intercambio, ainda mais num país muito diferente 
culturalmente. E fiquei imensamente feliz quando descobri que tudo isso ele fez muito 
bem, toda vez que nós nos falávamos pelo Skype ou Whatsapp eu sentia a falta dele 
aqui e percebia como ele havia mudado, como ele estava alegre e como todos que 
estavam lá com ele o fizeram crescer e de certa forma - boa ou ruim - trouxeram novas 
experiências para sua vida. Com certeza ele fez para o resto da vida grandes amizades e 
conheceu diversas pessoas assim como uma nova cultura. Bom, eu estou com um pouco 
de ciúmes porque a Rússia vai levá-lo novamente para cursar uma faculdade por lá, 
porém apesar de tudo espero que ele desfrute de tudo novamente e que estude muito 
para conseguir tudo o que quiser. Boa sorte Igor. 

ADAILTON E VANESCA (Tio e tia paternos de Igor) 

12-05-2017 Vendo as coisas como aconteceram e analisando daqui pra frente tenho 
certeza que esse desafio você vai tirar de letra. Como é de nossa natureza  (italiana) 
sempre querendo estar juntos, realmente a preocupação tomou conta de todos nós, mas 



vimos aos poucos que não havia motivo para tanto.  Com sua espontaneidade  seu 
sorriso e sua beleza contagiaram todos a sua volta, principalmente as meninas que se 
derretiam por você.  Guarde todas essas lembranças e aprendizado que no futuro elas 
lhe farão muito bem. 

LUCAS DANIEL (Amigo do Igor e terminou o colega de sala do ensino médio) 

12-05-2017 com certeza foi uma experiência marcante pra todo mundo, tanto pro meu 
amigo Igor quanto pra nós que ficamos acompanhando empolgados com as fotos os 
lugares tão bonitos,e com os relatos dor Igor as experiências que este intercâmbio 
trouxe. E é claro que não poderia ter acontecido com outra pessoa, um lugar 
maravilhoso e um amigo incrível que sem dúvida merece  todas as alegrias que este está 
viagem trouxe e  muito mais. 

HERMÍNIA E HORÁCIO (Avó e Avô paternos de Igor) 

12-05-2017 Final de março e começo de abril de 2016, fomos visitar o Igor, meu neto, 
que estava fazendo intercâmbio na Rússia. Fomos em cinco pessoas e eu nunca pensava 
de um dia estar na Rússia, mas a vontade de ver meu neto foi muito maior que todos os 
meus medos foi imensamente gratificante. Foi uma experiência fantástica porque nunca 
tinha visto tanto gelo na minha vida, mas o importante era o meu neto Igor que estava 
tão longe. Ele teve muita coragem de ir naquele país sozinho, sem experiência de nada, 
de saber o que ia encontrar pela frente e sem saber que família iria encontrar. Nesta 
nossa viagem fomos visitar sua família russa e ficamos contentes em saber que ele 
estava muito feliz com a família que o recebeu. Agora colocou na cabeça que vai fazer a 
faculdade de Mecatrônica na Rússia e só espero que dê tudo certo, que seja muito feliz e 
certamente vamos sentir saudades de novo, mas se Deus ajudar isso passa logo. Mas 
ainda continuo não acreditando que ele teve essa coragem de ir sozinho, sem conhecer 
ninguém, foi com a cara e a coragem. 

GUSTAVO MOURA (Amigo do Igor, colega de ensino médio em Dourados) 

13-05-2017 Igor, eu queria ter a metade da coragem que você tem, encarar 1 ano em um 
país que você nunca tinha visitado, com uma cultura totalmente diferente não é fácil, 
mas você conseguiu, superou a saudade da família, dos amigos, da comida Brasileira e 
ainda voltou com uma bagagem cultural enorme e com incríveis histórias para nos 
contar. Não é possível dizer que eu não senti sua falta, porque foi 1 ano inteiro sem 
comer mycão, jogão vídeo e ping-pong na mesa da sua casa, além de ser um tempo 
enorme sem falar com um dos meus melhores amigos. Tenho certeza que essa foi uma 
experiência incrível e que você aprendeu muita coisa bacana, mas também sei que essa 
não será a última, um cara jovem e com um espírito aventureiro como o seu só tem a 
crescer e tem muitos lugares para explorar, então boa sorte nesse mundão, e precisando 
de um amigo, sabe onde me encontrar. 



KSENIA NIKOLSKAIA (Russa, residente em Mozhga, conheceu Igor durante seu 
intercâmbio e hospedava uma italiana Federica Chabloz, agora será nossa filha 
intercambista ciclo 2017-2018) 

 13-05-2017 Oh, I remember it was ojan strange for me to meet a Brazilian boy named 
Igor. I remember that that day my family and I returned after the AFS-orientation and 
decided to go shopping for my Italian sister. They met Igor there. He was very 
wonderful with my father, and they surprisingly quickly found a common language. We 
were very surprised to learn that Igor had Russian roots. But in fact it was not important 
for us. Igor just struck us with his sociability and charisma. He is an amazing person! 

Oh, eu me lembro que foi muito estranho para mim conhecer o Igor, um rapaz 
brasileiro. Lembro-me que, nesse dia minha família e eu decidimos ir ao shopping com 
minha irmã italiana depois da orientação do AFS. Lá encontramos o Igor. Ele foi muito 
maravilhoso com meu pai, e eles surpreendentemente rápido encontraram uma língua 
em comum. Ficamos muito surpresos ao saber que Igor tinha raízes russas. Mas, na 
verdade isso não era importante para nós. Igor simplesmente nos surpreendeu com seu 
carisma e sociabilidade. Ele é uma pessoa incrível! 

BRENDA TEIXEIRA (Orientadora e voluntária do AFS, acompanhou nossa 
família durante os intercâmbios de Pieter-Jan, Valentina, Deniz e agora da russa 
Ksenia) 

14-05-2017 A família Veroneze está em constante construção e movimento, que não é 
feita de uma maneira normal ao padrão familiar tradicional, eles fazem a construção 
internacionalmente. O primeiro que chegou foi o estudante Pieter (Bélgica Flandres). 
Foi um ano de preparo e aprendizado pra receber todos os outros que quisessem estar na 
casa da família seja por um ano, 6 meses ou um fim de semana.  Em seguida veio a 
Valentina (Itália). Mais 6 meses de aventuras. Logo depois da chegada de Valentina, o 
Igor já embarca para a Rússia para também fazer parte da construção de uma família na 
querida terra de seu pai e que depois de um ano vivido lá, a Rússia se tornou seu lar 
também.  Enquanto a Itália estava na casa da família mais russa de Dourados (arrisco 
dizer até do Brasil), Igor estava tendo a oportunidade de viver uma incrível experiência 
em seu intercâmbio. Não foi fácil para a família, principalmente para a mãe Celma, pois 
depois de ter superado a resistência de abrir as portas da sua casa e do coração, tinha 
que superar a saudade que teria do filho durante 1 ano. Mas para Celma que ganha 
novos filhos a todo ano, a saudade de Igor seria um pouco amenizada com o constante 
movimento. No período que Igor esteve visitando seu segundo lar, o primeiro lar aqui 
em Dourados recebera a visita de diversos países. Países que mandavam gente com 
alegria para viver bons momentos... algumas pessoas com nem tanta alegria para viver 
bons momentos... mas qual família não tem seus momentos assim?? Sou uma voluntária 
muito privilegiada por poder acompanhar a família Veroneze desde 2014. 

VLADA (Russa, residente em Votkinsky e amiga de classe de aula) 



14-05-2017 Before meeting with Igor, I did not know much about AFS exchange. When 
I first entered our class, we looked at him for a long time, because he was different from 
us. His kind was interesting. I really wanted to get to know him, and was I am glad that 
he will study with me in the class. I came up to him first and said hello. My name is 
Vlad, but what is your name? Do you like it in Russia? Probably everyone asked him 
these questions. Igor did not like them, I remember) Everyone The day we saw each 
other at school, and we recognized each other. Over time, we made friends. Igor 
introduced me to his family, and it's cool. Together with Igor m we walked, went to the 
movies, in a cafe. He became my best friend, I will never forget him. When he left, I felt 
sad. And bored without him, because he was happy with me at school every day. I'm 
glad that I have such a friend. I always wait for him. In Votkinsk, and he me in Brazil. I 
believe that we will soon meet. 

Antes de me encontrar com Igor, eu não sabia muito sobre o intercâmbio do AFS. 
Quando entrou pela primeira vez na nossa turma, olhamos para ele por um longo tempo, 
porque ele era diferente de nós. Seu tipo era interessante. Eu realmente queria conhecê-
lo, e fiquei feliz por ele estudar comigo em minha classe. Eu fui até ele primeiro e lhe 
disse olá. Meu nome é Vlada, mas qual é o seu nome? Você gosta da Rússia? 
Provavelmente todos lhe faziam essas perguntas. (Igor não gostava disso, eu me 
lembro) Todos os dias em que nos vimos na escola, nós nos cumprimentávamos. Com o 
tempo, nos tornamos amigos. Igor me apresentou a sua família, e foi legal. Juntamente 
com Igor, caminhamos, fomos ao cinema, num café. Ele se tornou meu melhor amigo, 
nunca vou esquecê-lo. Quando ele foi embora, eu me senti triste. E entediada sem ele, 
porque ele era feliz comigo na escola todos os dias. Estou feliz que eu tenho um amigo. 
Eu sempre espero por ele. Eu em Votkinsky, e ele no Brasil. Acredito que logo nos 
encontraremos. 

LISA SIDORENKO (Russa, residente em Votkinsky e amiga de classe de aula) 

15-05-2017 Bem, eu gosto muito do Igor. Ele sempre foi muito alegre, sempre me 
animava. Nós muitas vezes bagunçávamos juntos. Igor é muito honesto, gentil e bonito. 
Ele gosta muito de chips. Muitas vezes dançávamos freqüentemente nos intervalos. Ele 
me chamava de Lisa piadista (brincalhona) ahaha. No geral, são as lembranças que mais 
me vem à cabeça sobre o Igor. Eu realmente sinto falta dele. E espero nos encontrar 
novamente. 

Ну я Игоря очень полюбила. Он всегда был очень веселым, всегда поднимал мне 
настроение. Мы часто прикалывались вместе. Игорь очень честный, добрый и 
милый. Очеееень любит чипсы. Часто танцевали на переменах) он называл меня 
Лиза-шутка ахаха. Вообще воспоминания об Игоре самые теплые,я очень по нему 
скучаю. И жду нашей встрече 

AUGUSTO AKIRA (Brasileiro e residente em Florianópolis, o outro brasileiro a 
fazer intercâmbio na Rússia no ciclo do Igor) 



15-05-2017 Augusto Akira o outro intercambista brasileiro que foi para a Rússia junto 
com o Igor construíram uma amizade impar, um vivendo em Votkinsky e outro em 
Rybinsk, muito longe um do outro, mas que se encontravam em orientações e viagens 
promovidas pelo AFS. Augusto enviou para este livro uma série de fotos que foram 
inseridas no mesmo ao longo da obra. Obrigado Augusto. 

 

Igor e Augusto Akira, os dois brasileiros que foram à Rússia 

PEDRO GONÇALVES (Amigo do Igor e colega do ensino médio em Dourados) 

15-05-2017 Quando fiquei sabendo que o Igor iria fazer intercâmbio fiquei feliz por ele, 
mas também preocupado. Ir para longe, ficar meses distante da família e dos amigos. 
Não seria fácil. Mas quando fiquei sabendo que ele iria para a rúsisa (!!), nem acreditei, 
cara. Bem, para mim ele estava indo é pro fim do mundo! Logo pensei na dificuldade 
que ele teria com a língua, com a comida e com o frio... Mas, como o ser humano se 
adapta a qualquer situação, não é que ele deu conta mesmo? Provou que sabe se virar. 
Acho que nem ele imaginava isso! E eu soube por fontes seguras (e sigilosas) que fez o 
maior sucesso com as russas, quem diria! Valeu Igor. 

MARLI MICHALSKI (atual presidente local do AFS) 

16-05-2017 Eu confesso que senti o Igor muito frágil e foi um menino de muita 
coragem. Parabéns pelo filho de vocês. Foi em um encontro do AFS que conheci o Igor, 
um menino não tímido, mas reservado. Minha empatia com ele foi instantânea. Daí para 
iniciar um diálogo não demorou muito, e o indaguei para qual país ele estava planejando 
em ir fazer seu intercambio, ele sorridente me disse: Pra Rússia, e assim que ele me 
respondeu, ficou prestando atenção   na minha fisionomia de espanto ao ouvir o país 
Rússia. Existe um ditado popular onde diz: o viajante que deixa seu lar é mais sábio do 
que aquele que nunca se aventura   para além de sua casa. E o jovem Igor foi e voltou 
recarregado de alegrias e histórias para contar de toda sua experiência adquirida e 
enfrentou aquele inverno rigoroso. E agora vai voltar novamente, para cursar sua 
faculdade, e nós aqui ficamos te desejando boa sorte, e concentração em seus estudos, e 
que todos os teus sonhos se tornem realidade, sentiremos saudades, mas temos a certeza 



que está conosco em suas férias para assim tomarmos aquele rico tererê. Boa viagem 
Igor, conte com minhas orações. 

CELMA VERONEZE (Mãe natural de Igor) 

16-05-2017 Não poderia deixar de registrar nesse livro, os meus sentimentos de tristeza, 
alegria e orgulho do meu filho Igor. Tristeza no sentido de ficar distante e não poder 
ajudá-lo quando precisava de alguma coisa; alegria quando estivemos na Rússia e 
vivenciamos alguns dias e momentos felizes ao lado daqueles que receberam o meu 
filho com tanta dedicação e carinho como foi o caso da família Zolotov, e por fim o 
orgulho de ser mãe de um filho tão carismático, educado, dedicado, às vezes tímido e 
irritado, mas sempre procurando seguir em frente para alcançar os seus objetivos ou 
metas. Agora já começo a pensar que logo a Rússia o receberá de volta e a saudade e 
angústia de mãe já começa a me preocupar, mas também sei, que o Igor precisa ir em 
busca dos seus sonhos e é nesse sentido que quero deixar bem claro filho, que tudo que 
você precisar, não se esqueça nunca que sua mãe, assim como toda a sua família estará 
sempre pronta a lhe apoiar para continuar sua busca pelo sucesso nessa jornada da vida. 
Pois, saiba que a vitória só vem para aqueles que realmente acreditam nos seus sonhos.  
Desejo a você todo sucesso e prosperidade e que a luz de Deus nunca pare de iluminá-lo 
e guiá-lo e que o seu esforço e dedicação possam te fortalecer. Te amo muito. 

HEIDRUN LIF KRISTÁNSDÓTTIR (Islandesa, residente em Reykjavik, 
intercambista e nossa filha de coração) 

16-05-2017 Eu acho que a Rússia é um país bem interessante. Eu sempre achava que a 
Rússia era perigosa porque em filmes eles são sempre pessoas do mal e tiranos. Mas o 
pai me disse algumas coisas da Rússia e me mostrou fotos, como por exemplo, cidades 
lindas e escolas de lá, aí eu pensei “talvez a Rússia não seja assim”. Eu não acredito que 
o Brasil é mais perigoso que a Rússia, mas infelizmente isto é verdade. Eu já vi fotos e 
vídeos sobre o intercâmbio do Igor e eu achei que foi muito legal. A Rússia parece 
muito diferente do Brasil e então eu lembrei que o Igor me disse que lá tudo é diferente 
mesmo. Eu vi o alfabeto russo e eu acho que é impossível entender! Esse ano ele vai 
retornar pra lá novamente para fazer sua faculdade. Eu acho que isso é muito importante 
manter o contato que foi criado com a família de lá e com a cultura. Quando eu retornar 
para minha casa na Islândia eu quero conservar o contato com minha família brasileira, 
os Veroneze e também os amigos que aqui fiz e um dia retornar ao Brasil. Eu acho que 
o intercâmbio muda as pessoas de uma forma boa. A Raissa me disse que quando o Igor 
retornou da Rússia ele tinha mudado bastante e era uma pessoa melhor.  

VALENTINA VERONESE (Italiana, residente em Lendirana, Rovigo, 
intercambista e nossa filha de coração) 

Quando cheguei ao Brasil e conheci o Igor eu já sabia que duas semanas depois ele teria 
que ir para a Rússia pra fazer a mesma coisa que eu fiz indo ao Brasil: um intercâmbio. 
O intercâmbio é uma experiência incrível que vai mudar totalmente uma pessoa. O dia 
que o Igor foi para a Rússia, fiquei muito triste e chorei também quando ele pegou o 



avião por que em só duas semanas eu e ele passamos muito tempo juntos e descobri que 
ele é uma pessoa muito legal. Acho que o intercâmbio dele foi ótimo (mas menos que o 
meu kkkk), ele sempre enviava fotos da sua família que tratou ele como um filho 
verdadeiro, enviava fotos da escola, dos seus amigos (em particular um italiano, os 
italianos estão em toda parte kkkk) e parecia muito feliz! Agora ele vai fazer a 
faculdade na Rússia e vai encontrar de novo todas as pessoas que ele conheceu no 
intercâmbio. Eu também espero voltar ao Brasil e reencontrar o Igor também! 

VANIA MARIA WILL (Douradense, e ex-presidente do AFS Local e eterna 
colaboradora do órgão). 

19-05-2017 Encaminhar estudante para intercâmbio cultural na Rússia?  Sou voluntária 
do AFS Intercultura Brasil desde 2002 e nesse tempo colaborei no envio e recebimento 
de dezenas de estudantes para os mais diversos países. Porém, Rússia era um destino 
ainda não explorado. Certo dia, visitei a família do Sr. Walter Veroneze, para realizar 
entrevista, pois os mesmos demonstravam interesse em se tornar família hospedeira e de 
preferência, hospedar estudante russo. Fiquei impressionada com o interesse e paixão 
que a família demonstrava, pela cultura e costumes russos. Na época, não foi possível 
apresentar um estudante russo, mas mesmo assim a família recebeu o primeiro filho 
estrangeiro, o Pieter da Bélgica. (Depois dele vieram muitos outros e em 2017, 
finalmente, hospedarão um estudante russo). Passou um tempo e chegou a hora do filho 
natural, o Igor,  iniciar a preparação para realizar o seu sonhado intercâmbio. Qual o 
destino escolhido?? Rússia, é claro!!! Quando realizei a entrevista com a família e 
também com o Igor, não tive dúvidas, a experiência seria perfeita!! E FOI!!! Igor 
participou de todas as orientações e foi o primeiro estudante douradense a se aventurar e 
explorar aquele país gelado e para nós um tanto  desconhecido. Nunca esqueço do 
sorriso no rosto do Igor ao retornar do seu intercâmbio e do prazer em compartilhar com 
os voluntários do Comitê Dourados as experiências lá vividas, inclusive a visita da sua 
família natural, fato esse marcante na comunidade hospedeira  lá na Rússia. São 
histórias assim que me  motivam a continuar realizando esse trabalho incrível, 
preparando jovens todos os anos, para viver o  melhor ano de suas vidas!!!!!! 

BANK APIMOOK (Tailandês, residente em Bangkok, e amigo de Igor por seu 
intercâmbio em Mozhga durante o ciclo do Igor) 

26-05-2017 Yeah about Igor ,i can say that he's one of the nicest guy i've ever met.He's 
very joyful and hilarious with his  sense of humor (that some time can be stupid joke) 
and unlimited energy! .And also he's very friendly and so open minded ,like he could 
tell anything to his friend and also listen to everyone. I still remember that he was 
always write a very long story in his diary every single day. 

Sobre o Igor sim eu posso dizer que ele é um dos mais legais meninos que já encontrei. 
Ele é muito alegre e hilariante com seu senso de humor (que algumas vezes pode fazer 
piadas estúpidas) e energia ilimitada! E também ele é muito amigável e muito aberto de 
mente, para ele se pode dizer qualquer coisa de um amigo e também ouvir a todos. 



Ainda me lembro que ele sempre escrevia uma longa história em seu diário todos os 
dias. 

 

Igor com seus irmãos na Rússia (Dária e Andrei). 

FÁTIMA BURIN (Voluntária do AFS em Dourados) 

29-05-2017 Igor Veroneze, pequeno grande garoto, pequeno grande homem. Ele é 
pequeno no tamanho, mas tem uma bagagem enorme e um coração maior que ele. Uma 
pessoa pela qual me apaixonei, desde a primeira vez que vi. Quisera todos os pais 
tivessem um filho como ele! Com certeza o mundo seria melhor. Há pouco tempo 
conheço Igor, mas já o conheço o suficiente para falar dele com segurança e convicção. 
Tenho o privilégio de ter um feeling aguçado, por isso já o conheço tão bem. O pai de 
Igor tem uma paixão especial pela Rússia, e essa paixão parece ter passado para o filho, 
pois em 2015, este decidiu que faria intercâmbio lá, nesse longínquo e gelado País. E 
foi. Sem delongas. Muito corajoso, depois de todos os trâmites legais com o AFS 
Intercultura Brasil, arrumou a mala e rumou para Votkinsky na República da Udmurtia, 
em 21 de agosto de 2015, retornando em 28 de junho de 2016. E desse espaço de tempo, 
tem muita história para contar. Vale passar algumas informações sobre a República de 
Udmurtia, para que possamos entender onde esse guri corajoso viveu por quase um ano. 
A República de Udmurtia é uma divisão federal da Federação Russa. Tem cerca de 
1.570.00 habitantes em uma área de aproximadamente 42.000 km2. Sua capital é 
Izhevsky. Situada na Rússia Européia, na Planície do Leste Europeu, a Udmurtia é uma 
República industrializada. As indústrias mais desenvolvidas são: construção de 
máquinas químicas, de petróleo e de gás. Possui um potencial na indústria eletrônica e 
nanotecnologia. É também fabricante do fuzil AK-47. O setor da agricultura também é 
muito desenvolvido nessa República.  Em termos de religião, a maioria da população é 
cristão-ortodoxa, mas praticam também o xamanismo. É uma República que concentra 
várias nacionalidades. Culturalmente, possui inúmeros teatros, sociedade filarmônica e 
numerosos  museus que contam a história do seu povo. É de clima frio e temperado. O 
mês mais frio é janeiro com média de -9,9 graus centígrados e o mês mais quente é 
julho com média de +20.9 graus centígrados. Mas, em suas viagens pela Rússia, Igor 
chegou a experimentar -39.0 graus centígrados. É frio que dá gosto. Deus me livre!!!  
Um dia ouvi uma russa dizendo, numa reportagem, enquanto caminhava com a neve até 



o joelho: “Não existe frio na Russia, existem pessoas mal agasalhadas”. Eu hem!!! Amo 
frio, mas o do Brasil está de bom tamanho. Tenho certeza de que o intercâmbio foi a 
maior experiência da vida do Igor. A que marcou de forma indelével. Talvez seja 
superada por outras experiências mais marcantes ainda, pois está se preparando para 
voltar, e desta vez, acho-o mais ousado ainda, para cursar Engenharia Mecatrônica. 
Pensem, Engenharia Mecatrônica já é difícil, imagina em russo! Meu Deus!!!!!. Quando 
ele voltar, se voltar, (quem sabe se apaixone por uma russa e resolva viver para sempre 
em solo russo) trará consigo uma bagagem muito rica de emoções, novas experiências e 
conhecimentos. Vá Igor, vá em busca de seus sonhos. O céu é o limite para pessoas 
ousadas como você. Aja, ações, atitudes etc. etc. são o que levam ao sucesso. À 
realização. Amo-te, pequeno grande homem. 

KSENIA KOTCHUROVA/ALEKSANDROVA (Foi orientadora do AFS para o 
Igor, bem como sua professora de inglês no Votkinsky Lyceum e mãe do italiano 
Paolo, amigo do Igor). 

31-05-2017 Igor's year in Russia was interesting and difficult at the same time. Visiting 
Russia was his dream and at first he was very curious about everything. He was 
interested in Russian people's habits, their food, their clothes. He enjoyed Russian 
lifestyle: borsch and pelmeny have become his favourite food and he went to BANNIA 
with great pleasure! Being cheerful and open minded person Igor met lots of friends at 
school. Sometimes it was difficult for Igor to catch all the information on lessons, but 
his classmates helped him. As AFS volunteer I can say that exchange year is a kind of 
challenge for AFS students. During this year they face with different problems solving 
them AFS students become more responsible and mature. Being Igor's close-contact 
person  I noticed how he missed his native country, his family and friends whom he 
hadn't seen for a long period of time and sometimes he was about to give up. But he put 
up with all difficulties and became stronger. At the end of the year at the graduation 
party I asked Igor if smth had changed in his personality. He answered "nothing". I said 
him that he would understand the changes later when he would come back to his place. 
I'm very glad that it's happened!!! And the fact, that Igor has made a decision to 
continue his study in Russia proves that! 

O ano de Igor na Rússia foi interessante e difícil ao mesmo tempo. Visitar a Rússia era 
o sonho dele e, a princípio, estava muito curioso sobre tudo. Ele estava interessado nos 
hábitos das pessoas russas, sua comida, suas roupas. Ele gostou do estilo de vida russo: 
borsche e pelmeni tornaram-se sua comida favorita e ele foi para a BANNIA com 
grande prazer! Sendo uma pessoa de espírito alegre e aberto, Igor conheceu muitos 
amigos na escola. Às vezes, era difícil para Igor pegar toda a informação sobre as lições, 
mas os colegas de classe o ajudaram. Como eu sou voluntário, posso dizer que o ano de 
intercâmbio é um tipo de desafio para os alunos. Durante este ano eles enfrentam 
problemas diferentes, resolvendo-os para que os estudantes se tornem mais responsáveis 
e amadurecidos. Sendo a pessoa de contato próximo de Igor, notei como ele sentia 
saudades seu país natal, sua família e amigos, que ele não tinha visto por um longo 
período de tempo e às vezes ele estava prestes a desistir. Mas ele enfrentou todas as 



dificuldades e tornou-se mais forte. No final do ano, na festa de graduação, perguntei a 
Igor se tinha mudado algo em sua personalidade. Ele respondeu "nada". Eu disse a ele 
que ele iria entender as mudanças mais tarde quando ele voltaria para o lugar dele. 
Estou muito feliz que aconteceu !!! E o fato de que Igor fez uma decisão para continuar 
seu estudo na Rússia prova isso! 

KRISZTINA KOCSIS (Foi intercambista na Udmurtia, Rússia, durante a época 
do intercâmbio do Igor e residente na Hungria) 

  

10-06-2017 It was in the arrival camp when I met Igor for the first time, and my first 
impression about him was that he was a bit shy but kind boy, not one from the silly 
party ones. I liked his accent and his face, he was really sympathic for me. We had 
longer conversations on the traintrip to Udmurtya and I got to know him a bit more, he 
was talking about Brazil and even though he was more talkative then, my first 
impression remained. It began to change during the first orientation when he opened up 
and I realized that he's not that of an innocent shy boy as I first thought. I realized how 
original, unique and crazy he is in the best meaning of the word. He was lively and 
funny, talkative and a great playmate. So this was the impression about him that 
remained all over my exchange. Maybe we didn't mert and talk too much, I think he 
became a part of my exchange, my Udmurtyan family and I feel something like 
brotherhood towards him. Everytime we met he lighted up my mood with his crazyness 
and I'm very grateful for that. I kbow we don't keep in touch but I never forgot about 
him and he always will be a Brazilian-Udmurtian brother for me.  

Foi no acampamento de chegada quando conheci Igor pela primeira vez, e minha 
primeira impressão sobre ele era que ele era um menino um pouco tímido, mas gentil, e 
não um da festa boba. Eu gostava do sotaque e do rosto, ele era realmente simpático 
para mim. Tivemos conversas mais longas durante a viagem de trem para Udmurtia e eu 
o conheci um pouco mais, ele estava falando sobre o Brasil e, embora ele fosse mais 
falante, minha primeira impressão permaneceu. Começou a mudar durante a primeira 
orientação quando ele se abriu e eu percebi que ele não é aquele inocente menino, 
tímido como eu pensei pela primeira vez. Eu percebi o quão original, único e louco ele é 
o melhor significado da palavra. Ele era animado e engraçado, falador e um excelente 
companheiro de brincadeira. Então, essa foi a impressão sobre ele que permaneceu 
durante todo o meu intercâmbio. Talvez não tenha falado muito e também falo demais, 
acho que ele se tornou uma parte do meu intercâmbio, minha família Udmurtiana e eu 
sinto algo como fraternidade em relação a ele. Toda vez que nos encontramos, ele 
iluminou meu humor com sua loucura e eu sou muito grata por isso. Estamos um pouco 
sem contato agora, mas nunca o esqueci e ele sempre será um irmão brasileiro e 
udmurtiano para mim. 



 

Igor com Dária e Andrei, irmãos na Rússia 

DÁRIA ZOLOTOVA - (Nome carinhoso Dasha, é a irmã russa do Igor e anfitriã 
em Votkinsky) 

12-06-2017 I am Igor's host sister, me and my family had a wonderful year with him, 
and I want to tell you something about it. At first, of course, it was difficult to live in the 
same home with him, because I didn't know him enough, also it was difficult to 
communicate, because in our family English language know only me.  Igor is very 
communicative person, he's very funny, clever and kind. He was successful in learning 
Russian language, so my parents was able to talk with him in our native language very 
fast. He have a lot of friends in Russian, and especially in our town. My family is lucky, 
because we had a chance to know not only a very good person from another country  
and features of his culture , but also all members of his family. At first I didn't know 
how to live with Igor, but in the end I didn't know how to live without him. I just can't 
tell you how much I respect him and love him. In the end of the year we had known 
him, and had loved him as much as each other, he became a real part of our family, he 
became a son for my parents, and a brother for me and my brother. And now all 
members of our family really miss him, and wait for coming. I want to tell thanks for 
AFS program to gave us this chance and especially for Igor's family to grow him such a 
good person. 

Eu sou a irmã anfitriã de Igor, eu e minha família tivemos um ano maravilhoso com ele, 
e eu quero contar algo sobre isso. No início, é claro, era difícil viver na mesma casa com 
ele, porque eu não conhecia o suficiente, também era difícil se comunicar, porque na 
nossa família, o idioma inglês é conhecido apenas por mim. Igor é uma pessoa muito 
comunicativa, ele é muito engraçado, inteligente e gentil. Ele teve sucesso na 
aprendizagem da língua russa, então meus pais conseguiram falar com ele em nossa 
língua nativa muito rápido. Ele tem muitos amigos na Rússia e especialmente em nossa 
cidade. Minha família teve sorte, porque tivemos a chance de conhecer não só uma 
pessoa muito boa de outro país e características de sua cultura, mas também todos os 
membros de sua família. No começo, eu não sabia como viver com Igor, mas no final 
não sabia como viver sem ele. Eu simplesmente não posso te dizer o quanto eu o 



respeito e o amo. No final do ano, nós o conhecíamos, e o amamos tanto como um ao 
outro, ele se tornou uma parte real da nossa família, ele se tornou um filho para meus 
pais e um irmão para mim e meu irmão. E agora todos os membros da nossa família 
realmente sentem sua falta e esperam pelo retorno. Gostaria de agradecer ao programa 
AFS que nos deu essa chance e, especialmente, para a família de Igor, por fazer dele 
uma pessoa boa. 

FLAVIO AUGUSTO - (Amigo do Igor e colega do ensino médio em Dourados) 

13-06-2017 O que posso dizer do Igor? Ele é um dos caras que faz parte da minha vida, 
um amigão mesmo. Conheci ele na escola, mais especificamente no 9° ano, e depois 
disso nos tornamos amigos até hoje. Como ele é? Ele é brincalhão, gentil e esperto 
demais. Como foi a reação ao saber que ele iria para a Rússia? Quando ele disse que iria 
fazer intercâmbio na Rússia eu falei “o loco cara, que massa”. Eu não vi dificuldades, 
porque eu sabia que ele seria capaz de conseguir chegar ao objetivo que tinha em mente. 
E para terminar, quero dizer que ele é um dos meus melhores amigos. 

ELIZAVETA ZADORINA – (Voluntária do AFS e residente em Zavyalova) 

19-06-2017 With Igor we were in different cities, I only saw him at orientation, where 
he showed his best side. Working with him was easy. Saint Petersburg I was 
accompanying the delegation of AFS students. Among them was Igor, he was very 
responsible and inquisitive child! It was very interesting to work with him! In the year 
of the Udmurt AFS students became very close-knit team, one family! I always 
remember them with great love in my heart! 

Com Igor, estávamos em cidades diferentes, eu só o vi na orientação, onde ele mostrou 
seu melhor lado. Trabalhar com ele foi fácil. Em São Petersburgo eu estava 
acompanhando a delegação de estudantes do AFS. Entre eles estava Igor, ele era um 
rapaz muito responsável e curioso! Foi muito interessante trabalhar com ele! No ciclo 
Na turma de Udmurtia, os estudantes do AFS se tornaram uma equipe muito estreita, 
uma família! Eu sempre lembro deles com grande amor no meu coração! 

SVETLANA PAVLOVA – (Russa, residente em Zavyalova e que hospedou o Igor 
por duas ocasiões em orientações do AFS e a família Veroneze por ocasião de sua 
visita à Rússia) 

20-06-2017 С Игорем мы познакомились осенью 2015 гола.  Наша семья 
принимает участие в программе AFS  и осенью нам предложили взять к себе на 
временное проживание  студента из Бразилии. Уже при первой встречи 
разсеялись все сомнения и опасения, не каких трудностей в общении не возникло. 
Игорь оказался очень  открытым,  любознательным молодым человеком.  Ему 
было все интересно  о жизни в России.  Много рассказывал нам  о своей культуре,  
традициях и повседневной жизни. Нам было очень  интересно  узнавать все это из 
первых уст. Мы в свою очередь  старались показать ему культуру нашей страны.  
Традиции и обычаи  нашей семьи.  Весной 2016 года нам посчастливилось 



познакомиться  с семьей Игоря.  Они приехали в Россию.  Замечательная семья , 
было очень приятно  и радостно с ними общаться. Мы очень рады  знакомству с 
Игорем. Это был мего-крутой год!  Игорь стал членом нашей семьи.  Мы до сих 
пор общаемся с ним и его семьей.  Надеемся их увидеть  у себя  еще  много раз. 

Nós conhecemos o Igor no outono de 2015. Nossa família hospeda estudantes do 
programa AFS e no outono nos perguntaram se queríamos hospedar por um curto 
período de tempo um estudante do Brasil. E já no primeiro encontro dissipamos todas as 
dúvidas e medos e nenhuma dificuldade no relacionamento atrapalhou. O Igor se 
mostrou ser muito aberto e uma pessoa muito curiosa. Pra ele tudo era interessante na 
vida russa. Ele nos disse bastante sobre sua cultura, tradições e sobre a vida cotidiana. 
Nós nos interessamos muito em conhecer tudo isso no primeiro encontro.  Nós logo em 
seguida experimentamos mostrar a nossa cultura para ele, costumes e tradições de nossa 
família. Na primavera de 2016, tivemos a oportunidade de conhecer a família do Igor. 
Eles tinham vindo para a Rússia. Uma notável família, foi muito bom e alegre conhecê-
los. Nós estamos muito felizes em conhecer o Igor. Esse foi o melhor ano dele. O Igor 
se tornou um membro de nossa família. Nós até hoje conversamos com ele e com sua 
família. Esperamos nos encontrar outras várias vezes. 

 

 



 

Saudade de quando fui para Inglaterra, Holanda e França, pela empresa Holiday Turismo de Dourados em 2013 

 

Meu intercambio rendeu mais de 7.300 (sete mil e trezentas) fotografias. Foi um 
trabalho árduo selecionar as fotografias que compõem este livro, mas foi necessário. Eu 
particularmente gostaria de ter inserido muitas outras, entretanto ficaria muito extenso e 
esta não era a intenção do presente trabalho. 



Espero que as fotos selecionadas retratem a maioria dos momentos importantes e que 
serão lembrados por muito tempo deste ano que passei em terras russas, visitando 
cidades, fazendo amigos, uma nova família, uma nova escola, conhecendo coisas que 
nunca imaginei ter a oportunidade de conhecer. 

 

Todas as fotografias, as que estão aqui, como as que não colocamos são importantes 
para mim e para aqueles que participaram comigo deste ano de aprendizado e 
devidamente guardadas e protegidas elas estão. 

 

 

 

 

 

 

 



Tenho 18 anos, agora enquanto escrevo as lembranças daquilo que foi para mim uma 
das coisas mais importantes de minha vida até agora, 
(algo inconcebível na cabeça de meus avós) tinha 17. 
para as terras russas eu tinha realizado uma viagem com um grupo da minha cidade para 
Inglaterra, França e Holanda e quando estava na Holanda completei 15 anos. Ainda me 
lembro daqueles dias, o grupo era muito legal e a nossa guia, que hoje continua sendo 
amiga e guia de viagem para minha família me ajudou muito e esta viagem foi muito 
boa para mim pois me deu 
na Rússia.   

Mas antes de ir para a Rússia fiz 
passava na cabeça de minha família, com exceção de meu pai, que eu poderia ir para a 
Rússia e ter um ano excepcional, onde conseguiria uma família boa, amigos que me 
ajudariam e uma boa adaptação
alemão e então ir para a Áustria estava fora de questão.

Eu havia terminado o ensino médio e a questão de fazer intercâmbio foi uma exigência 
de meu pai, eu poderia escolher qualquer país d
Unidos da América. Então, naquele ano, quando fui procurar pelo AFS as opções que 
tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia. 

EU E MEU LIVRO 

Meu crachá durante temporada em Moscou, antes de ir para 

18 anos, agora enquanto escrevo as lembranças daquilo que foi para mim uma 
das coisas mais importantes de minha vida até agora, mas quando fiz meu 

na cabeça de meus avós) tinha 17. Antes de partir por quase um ano 
para as terras russas eu tinha realizado uma viagem com um grupo da minha cidade para 
Inglaterra, França e Holanda e quando estava na Holanda completei 15 anos. Ainda me 
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amiga e guia de viagem para minha família me ajudou muito e esta viagem foi muito 
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uma boa adaptação, porém havia exigência de conhecimento mínimo do 
alemão e então ir para a Áustria estava fora de questão. 

Eu havia terminado o ensino médio e a questão de fazer intercâmbio foi uma exigência 
de meu pai, eu poderia escolher qualquer país do planeta, com exceção dos Estados 
Unidos da América. Então, naquele ano, quando fui procurar pelo AFS as opções que 
tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia. 
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tínhamos para realizar o intercâmbio havia República Tcheca, Áustria e Rússia.  



Então decidi ir para a Rússia, passar um ano, assim quando isto decidi as divergências 
em casa e com todos que eu falava que ia para aquele país começavam, afinal ir para a 
Rússia era inconcebível para todos, pois aqui só ouvimos e vemos notícias ruins. E 
então todos diziam “Rússia!!!!!” com olhos arregalados, inclusive uma moça que havia 
retornado da Rússia e que encontrou minha mãe num vôo de volta para Dourados e veio 
em nossa casa dizendo barbaridades daquela nação e do povo. Mas cada experiência é 
impar e o que acontece para um não necessariamente acontece para o outro.  

Mas depois que decidi e questionado por meu pai se era realmente isto que eu queria 
começamos a correria para arrumar todos os documentos. Quando tudo estava certo e 
minha família pago os valores do intercâmbio, fizemos a primeira orientação do AFS 
para termos algum conhecimento de onde pisaríamos e neste encontro os outros rapazes 
que iriam para outros países, mas nenhum para a Rússia. E desta forma foi até perto de 
meu embarque quando apareceu outro rapaz de Florianópolis que também teve seu 
destino para a terra de “Rus”. O Augusto Akira, encontrei ele no salão de embarque no 
aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro momentos antes de nosso embarque e lá fizemos 
amizade que dura até hoje, ele indo para Rybinsk a 300 quilômetros aproximadamente 
de Moscou e eu para Votkinsky uma pequena cidade a 1.300 quilômetros da capital. E 
além das comunicações que tínhamos pelo whatsapp, também nos encontrávamos nas 
orientações do AFS e quando retornamos ao Brasil passamos um dia juntos nas praias 
do Rio de Janeiro. 

Nisto minha família ainda continuava preocupada com minha ida para a Rússia e 
sempre minha avó dizia “Igor você vai nas idéias do seu pai que é louco, onde já se viu 
um menino como você ir para tão longe”, ou então “filho, pra que ir para tão longe e 
tanto tempo?”, ou também “você tão novo assim naquele lugar e se não der certo e se 
pegar uma família que não vai gostar de você e se você ficar preso”, mas não parava por 
ai “você vai mesmo querido, e como vamos nos falar? E se não conseguirmos falar com 
você, esse seu pai só tem essas idéias dos filhos ficarem longe”. 

Quando fui com meus pais para São Paulo pegar o visto no consulado russo de lá, 
encontramos um homem de origem tcheca que havia trabalhado na Rússia por cinco 
anos seguidos. Minha mãe conversou bastante com ele e disse que eu estava indo e 
gostaria de saber dele o que ele achava, então nos disse que ele foi para trabalhar na 
Rússia por um ano, mas gostou tanto que acabou ficando cinco anos lá e queria voltar 
novamente e disse que tem mais medo de viver em São Paulo do que em qualquer 
cidade da Rússia. Também lá outro russo que vive aqui no Brasil falou para ir sem 
medo, não há qualquer problema, “vai tranqüilo”, disse ele para minha mãe. 

Esse medo generalizado aqui no Brasil é em grande parte motivado pela mídia ocidental 
“vendida”, afinal segundo a UNESCO e material publicado no site do G1 em 22-09-
2014 informa que a Rússia no ciclo 2011-2012 enviou ao exterior muito mais estudantes 
e também recebeu em maior quantidade do que o Brasil que temos como um lugar 
tranqüilo e claramente não seria assim se fosse um país perigoso como tentam nos 
convencer. 



PAÍS RECEBEU ENVIOU 

 

14.432 30.729 

 

173.627 51.171 

 

Lembro-me também do dia em que meu pai embarcou comigo para o Rio de Janeiro, a 
despedida da família no aeroporto de Dourados, a tristeza de todos que lá foram, os 
abraços de minha mãe, meus tios e tias, meus avós e também da Valentina Veronese, a 
nossa intercambista italiana que acabara de chegar em casa (questão de duas semanas 
apenas); choros e lágrimas por todos os lados e também as mensagens que o Pieter-Jan 
havia me enviado antes (Pieter, Bélgica, foi o primeiro intercambista que ficou em 
nossa casa). 

Então quando estava embarcando para meu intercâmbio meu pai me falou “anote filho 
tudo que puder para que isto fique registrado para sempre” e percebi que ele segurou 
seu choro em vários momentos naqueles minutos que estávamos nos despedindo. 

Então como havia sido solicitado, fui anotando tudo, dia após dia de minha vida em 
Moscou, em Votkinsky ou em outra cidade que viajava por dentro das terras russas, foi 
um trabalho gigantesco anotando tudo sem deixar um dia sequer em branco o que 
rendeu cinco diários. 

Deste material retiramos as informações para 
colocarmos neste livro como “a lembrança de 
um ano cheio de experiências importantes e de 
crescimento que levarei por  toda a vida, além 
de inúmeros amigos e novas famílias que fiz ao 
longo dos dias que na Rússia permaneci”. Mas 
lembro que os diários serviram de base para a 
criação deste livro, mas diversas partes e 
anotações são de cunho particular e – por 
motivos óbvios e pessoais – não fazem parte do 
material ou tiveram uma versão diferenciada. 
Mas a essência do que realmente foi esta minha 
experiência estará registrada a seguir e tenho 
em meu coração aquele povo que foi para mim 
um verdadeiro lar, assim como é minha casa 
aqui no Brasil. 

Minha experiência durou 315 dias, entre 19 de Agosto de 2015, dia em que sai de 
Dourados voando para o Rio de Janeiro e depois Amsterdam para desembarcar para 
Moscou e o dia 29 de Junho de 2016, quando pisei em solo douradense novamente e 



recebendo os abraços de minha família e amigos que me aguardavam no aeroporto 
douradense. 

E todos aqueles que foram se despedir de mim quando parti (com exceção da italiana 
que tinha ido embora) estavam lá novamente aguardando meu desembarque e de meu 
pai que havíamos nos encontrado em Campinas. 

Eu estava em casa novamente, e todos aqueles que choraram quando fui, choraram 
quando voltei. 

 

 

Intercambistas brasileiros de minha turma que viajaram ao exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES DE DESTINO 

Em 01 de Julho de 2015 recebo as informações de onde ficarei; família, cidade e escola. 
Eu sou o 54° estudante brasileiro a embarcar para a Rússia  na história do AFS e 
conforme informações do próprio AFS de nossa região só haviam ido pessoas para a 
Rússia de Brasília e Goiânia. 

Família Zolotov irá me acolher por quase um ano com o endereço de Sadovnikov street, 
8-27, na cidade de Votkinsky, República da Udmurtia, 427430. Meu pai sendo 
engenheiro e minha mãe também e ambos trabalham na principal fábrica da cidade a 
Zavod Votkinsky que é um lugar que fabrica de tudo que pensar passando por armas 
secretas como materiais para casa. Vou estudar no Votkinsky Lyceum localizado na 
Mira street, 27A , 427433, fone +7 (34145)5-7878, que posteriormente foi fundamental 
no meu crescimento como pessoa naquela cidade e onde fiz inúmeros amigos que 
cultivo até hoje. 

 

 

Ancora: Símbolo da cidade de Votkinsky (foto internet) 

 

 

 

 

 



CIDADES QUE IGOR CAMINHOU

Este livro trará referência à dez cidades por onde o Igor pisou encontrando além do frio 
o calor humano por onde passou e também seus companheiros.

A viagem de intercâmbio russo 
cidades como Moscou, São Petersburgo, Kazan, Izhevsky, Surgut, Liantor, Khanty 
Mansiysk e Mozhga, Zavyalova
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CIDADES QUE IGOR CAMINHOU 

Este livro trará referência à dez cidades por onde o Igor pisou encontrando além do frio 
o calor humano por onde passou e também seus companheiros. 

A viagem de intercâmbio russo proporcionou que se conhecesse lugares particulares em 
cidades como Moscou, São Petersburgo, Kazan, Izhevsky, Surgut, Liantor, Khanty 
Mansiysk e Mozhga, Zavyalova, Votkinsky e Nizhnesortymskiy. 
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Votkinsky 

A cidade da 
onde Igor permaneceu 
quase um ano vivendo 
com uma tradicional 

família russa e 
estudando numa escola 
espetacular. Conheceu 

inúmeras pessoas e 
ficou famoso pois foi o 

primeiro brasileiro a 
pisar o solo daquela 

 

 

Izhevsky 

A capital da 
Udmurtia onde Igor e 

mais alguns 
intercambistas ficaram 

também tem 
maravilhas por suas 

ruas e eles sempre iam 
para esta cidade

 

 

Moscou 

A grande capital 
recebeu centenas de 
intercambistas para 

conhecer suas 
maravilhas, além dos 

vôos de chegad
retorno foram 

realizados por esta 

 

 

São Petersburgo 

A antiga capital do 
império também 

recebeu os visitantes 
para conhecerem suas 
belezas

um pouco de sua 
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um pouco de sua 
história 
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Surgut 

No norte, fez questão 
de apresentar aos 
intercambistas sua 

cidade de mais de 300 
mil habitantes

 

 

Liantor 

Perto de Surgut, abriu 
as portas de suas 
escolas para que 

pudessem se interagir 
com os habitantes 

- Mozhga 

Passagem rápida por 
esta cidade que fica na 

mesma região de 
Votkinsky

estava sediado

 

 

Zavyalovo 

Nesta cidade Igor pode 
conhecer outra família 

(Pavlov) que foram 
extremamente 

receptivos e que 
fizeram questão de que 

seus pais passassem 
uma noite com eles

 

Kazan 

Capital 
deu excelente 

a todos os 
intercambistas

mostrou suas catedrais 
incríveis aos mesmos

 

Khanty-Mansysky 

Também puderam 
conhecer esta cidade 

que é a capital da 
região do Khantia
Mansia no extremo 

- Nizhnesortymskiy 

Uma pequena cidade 
perto de Surgut 
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Capital dos tártaros 
deu excelente recepção 

a todos os 
intercambistas e 

mostrou suas catedrais 
incríveis aos mesmos 

Também puderam 
conhecer esta cidade 

que é a capital da 
região do Khantia-
Mansia no extremo 

norte 

Uma pequena cidade 
perto de Surgut e 

Liantor 



IMAGENS DE VOTKINSKY – ANTIGAMENTE 

 

Imagem de Votkinsky antiga (foto internet) 

 

 

Imagem de Votkinsky antiga (foto internet) 

 

 

 

 

 



O CLIMA EM VOTKINSKY ENQUANTO EU ESTAVA POR LÁ 

Em azul na tabela abaixo datas em que estivemos na região visitando Igor e também em 
Moscou e na Itália, e que foi tema para o livro “Três Reencontros” que está disponível 
tanto na Itália como na Rússia, inclusive na biblioteca do Votkinsky Lyceum. 

TEMPO MAX MIN 

10/09/2015 16 8 

11/09/2015 13 5 

12/09/2015 13 7 

13/09/2015 16 6 

14/09/2015 18 7 

15/09/2015 17 7 

16/09/2015 16 6 

17/09/2015 16 8 

18/09/2015 15 8 

19/09/2015 14 8 

20/09/2015 18 9 

21/09/2015 18 11 

22/09/2015 19 11 

23/09/2015 22 11 

24/09/2015 21 9 

25/09/2015 18 9 

26/09/2015 18 9 

27/09/2015 23 13 

28/09/2015 24 14 

29/09/2015 22 10 

30/09/2015 16 6 

01/10/2015 11 5 

02/10/2015 13 5 

03/10/2015 12 5 

04/10/2015 9 1 

05/10/2015 12 7 

06/10/2015 7 1 

07/10/2015 4 -2 

08/10/2015 3 -2 

09/10/2015 2 -3 

10/10/2015 2 -3 

11/10/2015 2 -3 

12/10/2015 1 -4 

13/10/2015 1 -4 

14/10/2015 1 -4 

15/10/2015 4 -1 

16/10/2015 4 -1 

17/10/2015 4 -1 

18/10/2015 5 -2 

19/10/2015 3 -2 

20/10/2015 -1 -5 

21/10/2015 -2 -6 

22/10/2015 1 -3 

23/10/2015 2 -2 

24/10/2015 1 1 

25/10/2015 1 1 

26/10/2015 2 -1 

27/10/2015 4 -1 

28/10/2015 3 -1 

29/10/2015 1 -5 

30/10/2015 -2 -6 

31/10/2015 -3 -6 

01/11/2015 -2 -5 

02/11/2015 -1 -3 

03/11/2015 0 -3 

04/11/2015 -1 -3 

05/11/2015 -1 -4 

06/11/2015 -2 -4 

07/11/2015 -1 -3 

08/11/2015 -2 -10 

09/11/2015 -7 -12 

10/11/2015 -7 -8 

11/11/2015 -1 -2 

12/11/2015 0 -6 

13/11/2015 -3 -8 

14/11/2015 -6 -11 

15/11/2015 -7 -12 

16/11/2015 -9 -11 

17/11/2015 -9 -11 

18/11/2015 -8 -15 

19/11/2015 -8 -14 

20/11/2015 -6 -7 

21/11/2015 -3 -4 

22/11/2015 -1 -2 

23/11/2015 0 -3 

24/11/2015 -1 -4 

25/11/2015 -4 -6 

26/11/2015 -3 -6 

27/11/2015 -3 -5 

28/11/2015 -2 -6 

29/11/2015 -4 -9 

30/11/2015 -4 -6 

01/12/2015 0 -2 

02/12/2015 0 -4 

03/12/2015 -2 -6 

04/12/2015 -4 -5 

05/12/2015 -3 -5 

06/12/2015 -2 -6 

07/12/2015 -4 -5 

08/12/2015 -4 -6 

09/12/2015 -2 -6 

10/12/2015 1 -2 

11/12/2015 -1 -5 

12/12/2015 -2 -5 

13/12/2015 -3 -5 

14/12/2015 -3 -9 

15/12/2015 -7 -9 

16/12/2015 -8 -11 

17/12/2015 -7 -11 

18/12/2015 -9 -16 

19/12/2015 -13 -16 

20/12/2015 -11 -14 

21/12/2015 -11 -12 

22/12/2015 2 -2 

23/12/2015 -2 -6 

24/12/2015 -4 -10 

25/12/2015 -8 -14 

26/12/2015 -9 -12 

27/12/2015 -9 -10 

28/12/2015 -4 -13 

29/12/2015 -10 -17 

30/12/2015 -16 -21 

31/12/2015 -23 -28 

01/01/2016 -24 -29 

02/01/2016 -32 -35 

03/01/2016 -33 -37 



04/01/2016 -33 -39 

05/01/2016 -30 -28 

06/01/2016 -17 -19 

07/01/2016 -12 -13 

08/01/2016 -7 -12 

09/01/2016 -7 -8 

10/01/2016 -1 -6 

11/01/2016 -5 -19 

12/01/2016 -17 -21 

13/01/2016 -11 -13 

14/01/2016 -6 -7 

15/01/2016 -4 -11 

16/01/2016 -9 -17 

17/01/2016 -13 -17 

27/02/2016 1 -2 

28/02/2016 2 -9 

29/02/2016 -1 -7 

01/03/2016 -1 -9 

02/03/2016 -3 -6 

03/03/2016 1 -1 

04/03/2016 2 0 

05/03/2016 -2 -4 

06/03/2016 -2 -5 

07/03/2016 0 -3 

08/03/2016 1 -5 

09/03/2016 1 -7 

10/03/2016 1 -6 

11/03/2016 2 -4 

12/03/2016 1 -3 

13/03/2016 3 -3 

14/03/2016 2 -3 

15/03/2016 1 -4 

16/03/2016 0 -4 

17/03/2016 1 -6 

18/03/2016 -2 -10 

19/03/2016 -2 -13 

20/03/2016 -4 -13 

21/03/2016 -3 -11 

22/03/2016 -1 -7 

23/03/2016 1 -6 

24/03/2016 0 -5 

25/03/2016 1 -4 

26/03/2016 3 -3 

27/03/2016 4 0 

28/03/2016 5 -3 

29/03/2016 5 -3 

30/03/2016 5 -2 

31/03/2016 5 -2 

01/04/2016 6 -1 

02/04/2016 5 -1 

15/04/2016 14 6 

16/04/2016 19 7 

17/04/2016 19 7 

18/04/2016 13 4 

19/04/2016 12 4 

20/04/2016 12 4 

21/04/2016 13 4 

22/04/2016 13 2 

23/04/2016 13 3 

24/04/2016 10 2 

25/04/2016 15 2 

26/04/2016 15 3 

27/04/2016 14 4 

28/04/2016 13 2 

29/04/2016 15 4 

30/04/2016 18 5 

01/05/2016 18 6 

02/05/2016 15 4 

03/05/2016 16 6 

04/05/2016 14 6 

05/05/2016 16 6 

06/05/2016 18 5 

07/05/2016 13 3 

08/05/2016 15 4 

09/05/2016 15 4 

10/05/2016 14 3 

11/05/2016 14 3 

31/05/2016 18 4 

01/06/2016 19 6 

02/06/2016 22 9 

03/06/2016 24 10 

04/06/2016 23 11 

05/06/2016 19 11 

06/06/2016 19 12 

07/06/2016 20 11 

08/06/2016 20 8 

09/06/2016 19 8 

10/06/2016 22 11 

11/06/2016 22 12 

12/06/2016 24 12 

13/06/2016 24 12 

14/06/2016 24 11 

15/06/2016 23 11 

16/06/2016 26 14 

17/06/2016 29 15 

18/06/2016 30 17 

19/06/2016 29 17 

20/06/2016 29 17 

21/06/2016 24 12 

22/06/2016 29 16 

23/06/2016 27 15 

24/06/2016 26 14 

25/06/2016 24 13 

26/06/2016 25 14 

27/06/2016 26 13 

28/06/2016 23 12 

29/06/2016 25 13 

30/06/2016 25 14 

 

 

 

 



MINHA FAMÍLIA EM VOTKINSKY 

 

Juntos em 09 de Maio – Dia da Vitória 

Nome Grau Nascimento 
Konstantin Zolotov Pai 28-07-1979 
Andrei Zolotov Irmão 22-12-2004 
Daria Zolotova Irmã 30-05-2000 
Natalia Zolotova Mãe 20-12-1980 

 

Endereço de minha casa Ulitsa Sadovnikov, 8-27, Votkinsky – Udmurtia República – Rússia – CEP 
427430, telefone residencial +734*****086, e-mail zolotova.dashuta@list.ru 



Tanto meu pai quanto minha mãe trabalham na Votkinsky Zavod, ou “A Fábrica” como 
é conhecida na região e fabrica de tudo por lá. Minha irmã, Dária, estuda na mesma 
escola que eu irei estudar bem como o meu irmão Andrei. Dária quer ser professora de 
inglês ou então tradutora. O Andrei, ainda muito novo, e por enquanto só pensa em 
bagunça, faz luta e o máximo que ainda pensa é ser jogador de videogame, isto por 
causa de minha influência. 

 

Dária durante o inverno     Dária, Andrei e eu 

 

Dária no Jardim 

 



 

Andrei no Jardim, Dária e novamente Andrei em casa 

 

Dária e Andrei    Pai e Andrei 

 

Mãe      Mãe e Andrei 



 

Todos brincando no apartamento 

 

Dária   Andrei bagunçando  Andrei e eu 

 

Numa praça 



ANTES DE COLOCAR MEUS PÉS EM VOTKINSKY 

zolotova.dashuta@list.ru 

 

29-07-2015 

Дарья Золотова 

zolotova.dashuta@list.ru 

Привет Игорь!   Да у нас всё хорошо. С Дашей и Андреем тоже всё хорошо. Школ 
в нашем городе довольно много. Образование хорошее. Системам 
здравоохранения нормальная. Мы тоже тебя ждём. Когда ты приедешь первым 
делом истопим баню. Ты знаешь что такое настоящяя русская баня? 

Город небольшой, около ста тысяч населения. В нашем городе родился и жил 
Пётр Ильич Чайковский - великий русский композитор. Послушай его музыку. 

Да мы живём в Удмуртии  но не говорим на удмуртском языке потому что мы по 
национальности русские, но язык не сложный, русский намного сложнее.  

Привет  семье. Пока. 

Daria Zolotov 

 

Oi Igor! Sim, estamos bem. Dasha e Andrei, também, tudo está bem. Escolas em nossa 
cidade são muito boas. Os sistemas de saúde são normais. Estamos esperando por você 
também. Quando você chegar a primeira parada será o banho russo. Você sabe 
realmente o que é o banho russo? 

A cidade é pequena, cerca de cem mil pessoas. É a cidade em que nasceu e viveu o 
grande compositor russo Peter Ilyich Tchaikovsky. Ouça a sua música. 

Sim, vivemos em Udmurtia mas não falamos a língua Udmurtia pois somos russo 
étnico, mas não é uma língua difícil, o russo é muito mais complicado. 



 

O grande lago da cidade e orgulho da cidade 

 

02-08-15 

Hi Igor! We have a harsh climate. You probably 
dont have such warm clothes for our climate, so 
you have to buy it here. Konstantin is ok. And 
we are glad that you are going to live with us. 

Olá Igor! Temos um clima severo. Você 
provavelmente não tem tais roupas quentes para 
o nosso clima, então você tem que comprá-las 
aqui. Konstantin está bem. E nós estamos 
contentes que você vai viver conosco. 

16-08-15 

Igor conversa com Dária no whatsapp e falam do 
clima como está e também qual comida ele quer 

experimentar quando chegar e Igor diz que gostaria de experimentar pelmeni. 

20-08 e 21-08-15 

Eu e o Igor conversamos também antes do embarque com Daria via whatsapp. Falamos 
das cidades que visitamos na Rússia e que o Igor está no aeroporto para embarque. 

Enquanto isso o restante de nossa família envia mensagens para o Igor de boa sorte e 
essas coisas. Depois informa que chegou em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle. E as 
8:27 hs de 21 de Agosto chegam em Moscou (14:27 hs em Moscou). Nisto estou em 



Campinas e encontro um colega de trabalho e diz “poxa, já foi, vai ser uma experiência 
sem igual na vida dele”. 

 

INTERCÂMBIO 

É esse tal de intercâmbio enfim chegou até nossa realidade. Muito se ouviu falar e agora 
presenciamos também. Igor você embarcou para Rússia e ficará 1 ano aprendendo, 
vivenciando situações totalmente diferentes e inusitadas, construindo uma nova 
bagagem, estamos muito felizes por isso e é claro já muito ansiosos aguardando seu 
retorno! 

Aproveite. Jucemar de Santi Veroneze - 21/08/2015 (pode ser acessado em 
WWW.grupobaikal.com.br) 

 

 

Eu e amigos intercambistas da região da Udmurtia 

 

 

 



SAUDAÇÕES DA EQUIPE DE SUPORTE DO AFS 
INTERCULTURA BRASIL! 

Começamos aqui nosso contato com os senhores enquanto seu filho (a) estiver 
participando do programa do AFS. 

Aos que puderam comparecer ao embarque, agradecemos pela presença e pela chance 
de conhecê-los pessoalmente. A emoção de ver um filho partir em uma aventura como a 
proposta pelo AFS é grande, mas a percepção de que seus filhos cresceram e já são 
independentes é algo que traz mais satisfação ainda. Aos pais que não puderam estar 
presentes, qualquer tempo é tempo - se tiverem uma oportunidade, venham nos visitar. 

Vamos aproveitar para lembrar alguns pontos importantes. O primeiro é que o comitê 
do AFS em sua cidade ou região e nós, da Secretaria Executiva, estamos sempre prontos 
a dar informações e esclarecer dúvidas sobre a situação de cada participante. Será um 
prazer ajudá-los em quaisquer circunstâncias. Da mesma forma, no país hospedeiro de 
seu filho (a), existe um escritório do AFS e uma organização de voluntários que apóiam 
o participante durante a experiência de intercâmbio. Ele terá um conselheiro e receberá 
todos os contatos necessários assim que chegar ao país de destino. Isso deve ter sido 
explicado a vocês durante o processo de seleção. 

Nestes primeiros meses, o (a) filho (a) de vocês tem muito a aprender. Geralmente, a 
língua coloca-se como principal barreira; as regras da nova casa podem não ser claras, o 
comportamento das pessoas à mesa, por exemplo, pode diferir. Tudo isso gera 
possibilidades de desentendimentos e o estudante precisa estar alerta às diferenças que 
vão aparecer. Ao mesmo tempo, é a partir destas diferenças que ele (a) vai aprender 
com esta experiência. É para ajudá-los nesse processo que o AFS organiza orientações 
com certa periodicidade de forma a fazer os (as) filhos (as) de vocês refletirem sobre 
sua experiência. 

É difícil, quando eles chegam ao exterior, não julgar as atitudes de seus colega e família 
hospedeira. Afinal, somos brasileiros. Fomos educados de um certo modo que pode ser 
bem diferente do de um alemão, por exemplo. A tendência é logo classificar: melhor ou 
pior que no Brasil, bom ou ruim, bem educado ou mal educado. Classificações deste 
tipo não ajudam a adaptação, ao contrário, bloqueiam-na. Os hábitos e as pessoas são 
diferentes e o estudante vai aprender a conviver em um meio diferente do seu. Portanto, 
tente encorajá-lo (a) a não fazer comparações. 

Pode ser que nesses primeiros meses ele (a) entre muito em contato com vocês. Vai 
contar experiências, vai sempre tentar comparar com a situação em casa. Lembre-o (a) 
de não fazer isso, e encoraje-o (a) a refletir sobre as diferenças. É comum os pais 
naturais se sensibilizarem com as histórias dos filhos lá no exterior, mas recordem-se 
que não conhecemos a fundo culturas como a japonesa, a norueguesa, a sul-africana ou 
a francesa. Participem ativamente desse processo de aprendizagem de seu (sua) filho (a) 
e procurem sempre orientá-lo (a) a buscar o aconselhamento local - pois essa pessoa 
chave estará treinada e saberá explicar para ele as principais diferenças culturais. 



O uso da língua e de outras formas de expressão podem ser outras fontes de 
dificuldades. Por vezes, uma palavra mal empregada pelo estudante, devido ao 
desconhecimento de seu significado, pode gerar desentendimentos. O estudante precisa, 
então, verificar se o significado é o mesmo para ele e para a pessoa a quem se dirige. É 
comum falarmos frases pensando em seu sentido em Português. Assim como é comum 
interpretarmos com o sentido que as palavras têm em português. Mas nem sempre isso é 
válido e, por isso, temos uma estrutura de apoio ao participante que o ajudará a passar 
por tudo isso. Este início é, por suas características, cansativo e às vezes, frustrante. O 
adolescente se sente novamente uma criança, o que nem sempre lhe agrada, e ainda não 
conta com a amizade nem com laços de família que lhe permitam desabafar. Não 
estranhem se os relatos dele (a) neste período forem longos e cheios de reclamações. 
Isto faz parte do processo de adaptação. Telefonemas e comunicação via e-mail, skype, 
MSN e afins, nesta fase, são extremamente prejudiciais. A frustração do estudante 
aumenta, a saudade aperta, e ele se sente, ao final, mais só do que antes. Ele (a) precisa 
focar no processo de imersão na nova cultura, e manter-se conectado ao Brasil não o (a) 
ajudará a alcançar este objetivo. Claro que vocês, como pais, devem sentir-se livres para 
contatar seu (sua) filho (a), mas lembre-se de fazer isso com moderação. 

O papel da família é muito importante! O estudante deve ser estimulado a integrar-se à 
vida da nova cultura, à nova família, aos seus hábitos, às atividades proporcionadas pela 
escola, o que, aos poucos, preencherá seu tempo e abrirá oportunidades de amizades. O 
seu carinho e apoio vão assegurar que ele(a) está no caminho certo e vencerá os desafios 
que surgirem. 

Caso seu (sua) filho (a) mude de família, não se assustem. A colocação de estudantes 
em famílias é feita através de formulários e nem sempre a convivência no dia-a-dia 
mostra um entrosamento perfeito das duas partes. Essas mudanças são normais e a 
melhor colaboração de sua parte é no sentido de encorajá-lo (a) a encarar mais este 
desafio e não a recuar diante dele. 

Desde o início da experiência, o estudante deve ser encorajado, inclusive pela família 
aqui, a buscar ajuda junto ao conselheiro local no país hospedeiro. Por conhecer melhor 
o ambiente em que o estudante está vivendo, ele é o melhor canal de auxílio diante das 
dificuldades iniciais. Sabemos o quanto é difícil para os pais não poder atuar e o quanto 
vocês gostariam de auxiliá-lo pessoalmente; mas, neste momento, o melhor a fazer é 
deixar tudo aos cuidados dos conselheiros treinados pelo AFS. 

O AFS considera também o aspecto escolar da experiência um de seus pontos altos e a 
freqüência escolar é obrigatória. Esperamos que o participante encare com seriedade e 
responsabilidade suas obrigações escolares, mesmo que já tenha concluído o ensino 
médio. Equipe de Suporte - AFS Intercultura Brasil 

 

 



O QUE EU ESCUTAVA 

- Prá Rússia!!!!!!!!!!!!!!! 

- Credo, porque prá Rússia? 

- Como assim? Porque pra Rússia? 

- Tá louco! 

- Eu não tinha coragem não. Prá Rússia eu não iria. O Igor é corajoso. 

- Não vai nas idéias do seu pai Igor. Ele não sabe o que faz. 

- Teu pai tem merda na cabeça. 

- Não deixa o Igor ir para a Rússia não. 

- Pelo amor de Deus. Não deixa ele ir não. 

 

Eu e o meu primo no aeroporto de Dourados 

 

Eu e minha avó Hermínia no aeroporto de Dourados 



 

Meus tios Adailton e Vanesca     Minha mãe 

 

Meus avós (Horácio e Hermínia)   Minha família brasileira 

 

 

 

 

“Só você pai que disse pra eu ir para a Rússia. Todos falavam pra eu não 

ir”. Igor Veroneze 

 

 

 

 

 

 

 



IGOR EM TERRAS RUSSAS 

IGOR 

Sim, meu nome neste mundo tão pequeno: Agora. 

Mas que eu achava que era tão grande, imenso para falar a verdade. Até descobrir que 
existiam tantas coisas além da esquina de minha casa. Tantas coisas boas, tantas coisas 
espetaculares, tantas coisas que podem ser úteis para nosso crescimento sabendo 
aproveitá-las, tantas coisas. Sim, posso repetir isto incontáveis vezes aqui e mesmo 
assim não conseguirei falar tudo sobre o que representa viver um ano em outro país. 

Foi uma dádiva viver na grande Rússia por quase um ano inteiro. Sei que muitas 
pessoas e isto é normal não queriam que eu fosse. Para falar a verdade, praticamente 
ninguém me apoiou nesta jornada, mas isto também teve seu valor e foi importante para 
mostrar que podemos superar muitas dificuldades em nossa vida. 

Obrigado também para aqueles que não acreditavam que isto seria uma experiência 
espetacular ou que eu não conseguiria. 

Passei um ano longe, muito longe mesmo de onde nasci. Numa outra terra, numa outra 
cultura, outro povo, outros costumes, outro clima. Outro tudo, até mesmo outra forma 
de encarar o mundo, muito mais humana do que a que estamos acostumados aqui nesta 
terra dominada pela cultura consumista.  

O que senti quando cheguei não posso explicar apenas indo lá e chegando naqueles 
aeroportos para se saber. Aquele choque tão incrível. 

Mais incrível ainda foi saber que em minha cidade especial, Votkinsky, fui o único 
brasileiro até então a pisar seu solo, a caminhar por aquelas ruas, estudar em sua escola, 
navegar naquele imenso lago, entrar em seus museus e teatros, comprar comida e bebida 
em seus mercados e a assistir filmes em seus shoppings e cinemas, além de patinar, 
correr por suas montanhas de neves e florestas, abraçar seus filhos e seus animais, 
arrancar flores e a sentir seu perfume. 

Sofri e amei naquela terra encravada entre Moscou, a grande capital e os Montes Urais, 
divisa física da Europa e outro mundo, a Ásia, terra de mistérios e lendas. 

Fiz muitos amigos, desta terra como de todas as partes do mundo que lá estavam.  

Eu estive lá e isto jamais será apagado.  

Quando minha família foi me visitar naquele final de inverno de 2016, as ruas estavam 
sujas, as árvores ainda nuas e o frio ainda era cortante, mas o calor de sua chegada e o 
amor das pessoas de minha escola e de todos aqueles que me conheciam tornaram os 
poucos dias especiais e marcou para sempre as nossas memórias, afinal foram astros na 
escola onde estudei, no jornal da cidade e ainda o Lyceum Votkinsky mantém em seu 
mural uma foto deste encontro. 



E então eles retornaram para casa, não sem antes deixarem lágrimas nesta terra. Fiquei 
por aqui, mas pouco tempo faltava até que meu retorno também chegasse. Nos dias 
seguintes à sua partida inúmeras pessoas me perguntavam “e sua família como está”, ou 
então diziam “sua família é muito legal”. – Que bom. 

E os dias transcorreram então normalmente e chegou o fim desta experiência. Que pena. 
Minha família Zolotov me levou então até Izhevsky onde tomaria o comboio para 
Moscou e de lá o avião de volta para casa. 

Quando saí percebi que parte de meu coração estava ficando para trás e então soube 
realmente que o “adeus” é extremamente difícil. 

Mas não tinha o que fazer era o momento de meu retorno aos braços de meus pais 
naturais. Mas sabia que agora tinha dois verdadeiros lares e que talvez retornasse a pisar 
neste solo tão imenso. 

Agradeço a meu pai, à minha mãe, à minha irmãzinha Raissa e a todos os outros de 
minha família que apostaram em mim. 

Igor Sant´ana Veroneze 

Walter Veroneze - 09.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UDMÚRTIA REPÚBLICA 

 

A República da Udmurtia (Pеспублика Удмуртская, Udmurtskaya Respublika) é 
uma divisão federal da Federação Russa. Tem cerca de 1.570.000 habitantes e uma área 
de aproximadamente 42.000 km². Sua capital é a cidade de Izhevsky. As principais 

cidades são: Izhevsky (a capital) com cerca de 
629.455 habitantes (censo 2012), em seguida 
Sarapul com 101.381 (2010), Votkinsky com 
99.022 (2010), Glazov com 95.854 (2010) e 
Mozhga com 47.961 (2010) habitantes ea 
população é composta basicamente por 58,9% 
de russos, 
30,9% de 
udmurtios e 
6,9% tártaros e 
o restante por 
uma centena 
de etnias. 

O primeiro 
empreendimen
to industrial no 
que é hoje 
Udmurtia foi a 

estatal 
Votkinsky 

Zavod, 
fundada como um arsenal de armas, na margem oeste 
do rio Kama. Em 4 de novembro de 1920, foi formado o Oblast de Votsk . Em 1 de 
janeiro de 1932, foi rebatizado como Oblast Autônomo da Udmurtia, que foi então 
reorganizado no ASSR Udmurt em 28 de dezembro de 1934. Durante a Grande Guerra 
Patriótica de 1941-1945, muitas fábricas industriais foram retiradas da Ucrânia e da 
fronteira oeste de Udmurtia, aumentando consideravelmente a população de etnia russa 
na Udmurtia. A República da Udmurtia na sua forma atual, existe desde 20 de setembro 
de 1990. 

A república é industrializada. As formas de indústrias mais desenvolvidas são a 
construção de máquinas, químicas, de petróleo e de gás. Em Izhevsky está localizada a 
principal fabricante de fuzis Ak-47. 

A república também possui um potencial na 
indústria eletrônica e de nanotecnologia. 

A república está situada na Rússia européia, na 
porção leste da planície do Leste Europeu, 
entre os rios Kama e Vyatka. Faz fronteira com 
o Oblast de Kirov, o Krai de Perm, com as 
repúblicas do Bascortostão e Tartaristão. 

O principal rio é o Kama. E embora não haja 
grandes lagos na república, há uma parte 



do Reservatório Votkinsky no território udmurtio. Há ainda reservas de petróleo. 

 

 

Uma coisa legal que há em Izhevsky a capital da Udmurtia é o Festival Ruivo que 
acontece em setembro e já está indo para 14 edição. Os estudos indicam que a Udmurtia 
tem um percentual elevado de pessoas de cabelos vermelhos e tradicionalmente os 
antigos udmurtios consideravam sua terra natal como sendo o ponto mais ruivo na 
Terra, e isto está retratado em contos e piadas.  

 

 

Segundo Marina Rupasova, vice-chefe do Museu Nacional da Udmurtia, “a 
credibilidade dessa conclusão científica é incontestável. Etnógrafos registraram um 
elevado índice de ruivos na região, assim calculado com base em estudos específicos de 
vários grupos étnicos e nações... Os udmurtios tem o maior indicador de ruivos da 
Rússia, 70%, e o segundo maior do mundo, atrás apenas do povo irlandês”. E entre os 

ruivos apenas 1% 
deles possui olhos 
azuis sendo uma coisa 
extremamente rara. 

Programado para 
Setembro, numa 
altura em que a 
natureza adquire tons 
de laranja, o Festival 
Ruivo contará com 
uma cozinha ruiva, 
com uma Feira de 
Artesanato ruiva, uma 
competição de dança 
de cabelos vermelhos, 
um espetáculo de 
fogo e uma corrida de 
cavalos ruivos. Os 

organizadores 
esperam que o 
festival se torne um 
evento internacional 
para todas as nações 



de cabelos vermelhos, que representam 2% da população mundial. 

O nome Rússia significa “Terra dos Ruivos” pois foi uma homenagem a Rurik, um 
viking de cabelos avermelhados que “fundou” o país. 

 

Rurik, viking fundador da Rússia (foto internet) 

 

 

Universidade da Udmúrtia (foto internet) 



Capitão Udmurtia, criação de Valeriy Tolchanov
internet) 

 

 

 

Capitão Udmurtia, criação de Valeriy Tolchanov (foto Bandeira e brasão da República da Udmurtia

Apresentação musical em Votinksy 

 

 
Bandeira e brasão da República da Udmurtia (foto intenet) 

 



IZHEVSKY 

Izhevsky é a capital e a maior cidade da Udmurtia, na Rússia. Localiza-se no leste da 
Rússia européia. Tem cerca de 629 mil habitantes (2012). Foi fundada pelos russos 
em 1760. Designou-se Ustinov entre 1985 e 1991. É a cidade onde residiu Mikhail 
Kalashnikov, criador do fuzil de assalto AK-47, morto no final de 2013 de causas 
naturais e nesta cidade há um museu muito interessante sobre sua vida, suas criações e 
também sobre o programa espacial soviético. 

A cidade se situa próximo ao rio Izh, a 40 quilômetros antes dele desaguar no rio Kama. 
A cidade tem como principal atividade a indústria bélica, sendo a empresa estatal IZH, a 
mais importante da cidade, produzindo rifles de assalto, pistolas, carros e motos, 
também tem a empresa LADA com uma sede na cidade. 

A cidade de Izhevsky é a sede do Estádio Central Republicano e do FC Izhevsky, que 
participou do Campeonato Russo de Futebol. Outros clubes são o FC Soyuz-
GAZPROM  Izhevsky, o FC Zenit Izhevsky e o FC Torpedo-UdGu Izhevsky. 

Sobre comer, beber e dormir em Izhevsky podemos destacar os nomes abaixo e alguns 
já tivemos a oportunidade em conhecer juntamente com o personagem principal deste 
livro enquanto fazia intercâmbio em Votkinsky, cidade cerca de 60 quilômetros desta 
cidade. 

• Club Kino — Boa comida japonesa; 
• Kama, 3 Sovetskaya St, ☎ +7 3412 781651. 12:00–24:00. Cozinha russa e aceita-

se fumantes; 
• Bistro ''Russian Bliny'', 281 Kommunarov St, ☎ +7 3412 782690. Muito boa 

cozinha russa; 
• Bistro ''U Nevskovo'', 3 Sovetskaya St, ☎ +7 3412 782929. 11:00–23:00. Boa 

comida, barato; 
•  Central Cafe, 223 Pushkinskaya St, ☎ +7 3412 435490. No Hotel Central; 
• Coffee House ''Cafe Seven'', 133 Krasnaya St, ☎ +7 3412 780831. 10:00–

23:00. Bom, barato e diversidades; 
• Babylon — Clube de dança de preços alto e excelente comida; 
• Pyatnitza (Sexta-feira) — Clube de dança com temas esportivos; 
• U-Dance — Um clube num antigo abrigo anti-bomba, mas com salas variadas; 
• Iskra — Clube de dança, e pista de boliche; 
•  Light Zone — Clube de dança popular dos jovens de Izhevsky; 
• Central Hotel, 223 Pushkinskaya St, ☎ +7 3412 434090. Tem salão de bilhar; 

• Hotel Telekom, 36 Dzerzhinskogo St., ☎ +7 3412 445208 (fax: +7 3412 
445204). Tem academia, piscine, sala de jogos e café internet; 

• Park Hotel, Yakshur-Bodinsky Highway (5km outside the city center), ☎ +7 3412 
593759 (fax: +7 3412 599475). Localizado em um parque arborizado, tem um 
restaurante, sauna, piscina, ginásio e quadras de tênis;  

• Hotel Okolitsa, 23a Zhivsovhoz Izhevsk, ☎ +7 3412 710183. Hotel de viajantes a 
negócios. 

 



 
Sede do Governo de Izhevsky (foto internet) 

 

Zoológico de Izhevsky (foto internet)    Estádio Gazovik-Gazprom (foto internet) 

  

Circo de Izhevsky (foto internet)     Museu AK-47 (foto internet) 

  



 

Catedral São Miguel (foto internet) 

 

Urso polar no Zoológico de Izhevsky (foto internet) 

 

 

 



VOTKINSKY 

A cidade de Votkinsky é uma cidade industrial na República da Udmurtia e possui uma 
população de 99.022 habitantes conforme senso de 2010. A cidade foi criada em Abril 
de 1759, inicialmente como um centro de empresas de metalurgia e como cidade foi 
oficializada em 1935. A Cidade de Votkinsky foi um dos centros de residência dos 
judeus. O Instituto Tecnológico Térmico de Moscou possui operações na cidade através 
da Empresa Estatal Votkinsky que produz alguns dos mísseis balísticos de longo 
alcance russos. Na cultura foi a cidade do grande poeta Piotr Ilitch Tchaikovsky, onde 
até hoje sua casa que foi transformada em museu está aberta a visitações. A cidade 
possui o time de futebol local Znamya-Udmurtia. Também o atleta Rudolf Povarnitsyn 
nasceu em Votkinsk. Sua maior conquista foi uma medalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos de Verão de 1988 para a então URSS. Seu melhor salto pessoal de 2,40 
metros, estabelecido em Donetsk, também foi o recorde mundial de 11 de agosto a 4 de 
setembro de 1985, quando Igor Paklin bateu por um centímetro.  

A família do Igor (pai e mãe) trabalham na Votkinsky Zavod ou conhecida como “A 
Fábrica” e muitas outras pessoas da cidade também, pois é o principal ponto de trabalho 
de Votkinsky e a fábrica é motivo de orgulho na região. 

 

Lago em Votkinsky (foto internet)   Mata na região de Votkinsky (foto internet) 

 

Votkinsky Zavod – A fábrica em Votkinsky (foto internet) 

 



 

Lago Votkinsky  (foto internet)  Passeio de cavalo ao redor do lago (foto internet) 

 

Museu Tchaikovsky (foto internet) 

 

Entrada da cidade (foto internet)  Mon. Soldado Desc. e soldados batalharam  Grande Guerra  



 

Lago de Votkinsky  (foto internet)  Inverno em Votkinsky (foto internet) 

 

Campos em Votkinsky (foto internet) 

 

Igreja Ortodoxa em Votkinsky (foto internet) 



AFS Comitê Dourados 

 
20 de agosto de 2015 ·  

Hoje Igor embarca para a Rússia, o país que 
escolheu para fazer seu intercâmbio e aprender a 
ser mais um cidadão do mundo. 
 

A família do Igor, atualmente é família hospedeira. 
Eles confiam no trabalho do AFS para que seu filho 
tenha suporte durante toda a experiência de 
intercâmbio. 

 

Desejamos um ano incrível para você, Igor! 
Esperamos seu retorno no ano que vem para nos 
contar de um ano único que terá em sua vida. Boa 
viagem!  
 
 

 

Igor embarca no aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro pela Air 
France em 20 de Agosto de 2015 as 16:10 hs, faz conexão em 
Paris no dia seguinte e as 9:35 da manhã embarca para o 
aeroporto de Sheremetyevo em Moscou, onde chega as 14:15 do 
mesmo dia. 
 

 
 

Augusto, menina do nordeste que foi para Sérvia e eu 
 

 

 

 

 

 



AGOSTO-2015 

 

21 – Cheguei à Rússia com mais um brasileiro e fomos muito bem recebidos, 
contrariando todas as expectativas que existe no Brasil por todos aqueles que 
conversamos. Logo conheci uma menina russa que havia feito intercambio no Brasil 
enquanto aguardávamos o restante do grupo de intercambistas da Europa chegar por ali. 
Daí fomos levados para um ônibus que seguiria para o acampamento. Durante o trajeto 
conheci um japonês que quis tirar fotos comigo e também conversei com um francês 
que se juntou a nós. Passamos por um longo caminho cheio de empresas, postos de 
combustíveis, e chegamos ao acampamento à noite. Cansados de nossas viagens nos 
registramos e seguimos para os quartos e, junto comigo ficaram o Akira (Brasil), 
Camille (França) e o Julio (Venezuela).  

 

Convite russo da escola de Votkinsky 



  

Celma e Igor no Consulado Russo em São Paulo    Visto Russo 

22 – Logo de manhã tomamos café da manhã e nos apresentamos ao AFS que realizou 
uma abertura do evento e se iniciou os trabalhos com um jogo chamado Roleta Russa, 
em seguida o almoço e daí a primeira orientação. Em seguida aula de russo, com uma 
russa nativa que não falava outra língua, mas junto dela uma russa que falava inglês e 
daí a comunicação ficou mais fácil. Após a aula de russo fomos para o jantar e depois 
conversas em grupos e no horário determinado. Então fomos dormir. 

 Entretanto neste dia eu, o Camille, Julio, Thomas (Hong Kong) que conheci nos 
intervalos do primeiro dia e Nicolla da Bósnia ficamos conversando até as três horas da 
manhã. Neste dia o Thomas nos deu de presente moedas de seu país e o Julio um 
brinquedo de seu país. De repente aparece a orientadora e manda todos irem dormir e o 
Julio faz o comentário “filha da puta”. Jamais vou esquecer este dia afinal apenas eu e 
ele entendemos o que ele disse.  

23 – Tivemos café da manhã e a segunda orientação, mais aulas de russo, almoço, 
companhias entre todos os estrangeiros que chegaram à Rússia para o ciclo de 
intercâmbio e depois mais aula de russo. Em seguida almoço e orientação onde tivemos 
que preparar algo (uma demonstração) de algo do país natural para ser compartilhado 
com os demais intercambistas. Estas preparações já terminaram tarde e daí seguiu-se o 
jantar. 

 Depois de um breve tempo para reflexão iniciou-se as apresentações de cada 
grupo de país, como do Brasil só havia eu e o Akira (meu amigo desde o aeroporto do 
Rio de Janeiro e que era de Florianópolis) houve a necessidade de uma menina russa 
nos ajudar em nossa apresentação. Decidimos apresentar uma música “Aquarela” se não 
me engano e dançamos com todos em uma roda.  

 Seguiu-se então a apresentação dos italianos, que estavam em torno de uns 60 
garotos, ou aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) de todos os estrangeiros 
daquele ciclo.  Terminado fomos para os quartos onde deveríamos dormir, mas como da 
noite anterior ficamos conversando até as duas horas da manhã. Este dia foi marcado 
pelo contato que tive com o italiano Paolo, que estaria passando seu intercâmbio na 
mesma cidade que eu e também estudaríamos juntos. Seria uma grande amizade. 

 

 



 

Documento do AFS traduzido oficialmente para o russo. 



 

Carta que escrevi no acampamento de Moscou 

24 – Acordamos cedo, após o café da manhã nos despedimos de algumas pessoas que 
embarcaram primeiro que nós para seus destinos. O AFS separou por região sendo que a 
nossa região foi à última – Udmurtia – o que tivemos antes de embarcar o último 
almoço no acampamento. Quando partimos fomos de ônibus até a estação ferroviária e 
aproveitei para dormir um pouco e também fazer mais um amigo, o tailandês Bank. 
Enquanto esperávamos o nosso trem – que durou mais ou menos umas duas horas – um 
alemão Julian nos ensinou um jogo de cartas de baralho que apelidamos de “Julian 
Game” e gostei desse jogo pois venci várias vezes. 

O trem chegou e embarcamos em direção a Izhevsky, onde de lá os 
intercambistas da região de Udmurtia partiriam para seus novos lares. A conselheira de 
Izhevsky que estava conosco nos presenteou com um sorvete chamado “Goeg” e 
quando a noite chegou dormimos pela primeira vez no trem. 

 



 

Augusto e eu cantando durante encontro em Moscou 

 

 

Augusto e eu cantando durante encontro em Moscou 

 

25 – Neste dia chegamos na estação ferroviária de Izhevsky. Todos estavam 
apreensivos, pois como no meu caso ali ainda não era meu destino final, ainda iria mais 
uns 60 (sessenta) quilômetros ao leste, para mais dentro da grande Rússia onde passaria 
meus próximos meses numa família totalmente desconhecida. Mas era o momento de 
desembarcarmos e o menino da Indonésia tomou a frente; destino final para aqueles que 
ficariam na capital da Udmurtia, parte do caminho para os demais que iriam para outros 
destinos. Quando cheguei na plataforma de desembarque avistei minha família, com 
exceção do  pai que não teve como estar presente. Abraçamos-nos, tiramos fotos e 
fomos ao carro do meu avô que nos levou então para Votkinsky; a minha nova cidade e 
lar. Pela primeira vez também tive realmente contato com aquela cidade e ao chegarmos 
em nosso lar tivemos que subir vários degraus afinal eles moravam no quarto andar de 
um conjunto habitacional como muitos naquela região. 



 

Imagem do lago e rua de Votkinsky durante o verão 

 Lá dentro me apresentaram o pequeno apartamento e a minha irmã Dasha (que 
na verdade seu nome é Dária, mas na Rússia quando você conhece uma pessoa a chama 
geralmente por um nome carinhoso e assim Dária se torna Dasha), queria saber se eu 
queria tomar banho e minha mãe queria minhas roupas sujas para lavar. 

 

Intercambistas Julian (Alemanha), Bank (Tailândia), Paolo (Itália), Haruna (Japão), Eduardo (Honduras), Federica 
(Itália), Balqis (Indonésia), as orientadoras e eu.  (Foto AFS) 

 



 

Intercambistas Julian (Alemanha), Bank (Tailândia), Paolo (Itália), Haruna (Japão), Eduardo (Honduras), Federica 
(Itália), Balqis (Indonésia) a orientadora e eu.  (foto AFS) 

 E por todos os lados aqueles papeizinhos escritos os nomes das coisas no idioma 
local.  Que surpresa então, dizem aqui no Brasil que os russos não tomam banho, mas 
aqui se inicia um capitulo tão longo de novidades e mitos destruídos contra os russos 
que são incríveis. 

 Claro, então tomei um banho muito bom e depois fomos comer. E novamente 
para minha surpresa eles tinham feito Borsche que eu havia pedido por whatsapp 
quando ainda estava no Brasil. Depois desta refeição fomos fazer um passeio pela 
cidade para termos o primeiro contato. 

  

No salão do AFS em Moscou (foto AFS) Eu, Augusto (Brasil) e Ferdinand (Noruega). (Foto AFS) 



  

Durante encontro em Moscou (foto AFS)  Voluntários do AFS (foto AFS) 

 

Eu com as garotas Balqis (Indonésia), Krisztina (Hungria) e Federica (Itália) 

 

Um momento de relaxamento comendo pizza ali em Izhevsky (foto AFS) 

 

 



 

Caminhando  com intercambistas pelo jardim em São Petersburgo (foto AFS) 

 

Durante o inverno em Izhevsky com Balqis e Paolo 

 

 Fui eu, a Dasha, o Paolo, o Ilia (irmão do Paolo) e a Ksenia que era nossa 
conselheira, seria nossa professora de inglês na nova escola e era agora a mãe do Paolo, 
neste passeio visitamos a nossa nova escola, o museu, o grande lago que é um dos 
símbolos da cidade, os hospitais, shopping e lojas além de outros lugares e ela sempre 
nos explicando tudo.  



 

Nossa chegada em Izhevsky (foto AFS) 

 Voltamos para casa e a Natália, minha nova mãe e a Dária me ensinaram a 
montar minha cama, pois era um sofá-cama e não deu tempo para mais nada; apaguei, 
estava muito cansado. Este quarto era do Andrei meu novo irmão e dividiria com ele 
pelos próximos meses. Também na página do AFS Rússia 2015-2016 é publicada todas 
as fotos do encontro dos intercambistas que chegaram à Moscou das mais variadas 
partes do mundo. 

 

Prédio onde residi em Votkinsky  Conjunto residencial onde vivi 

26 – Neste dia tive realmente minha primeira conversa com Dasha e foi em inglês pois 
eu não entendia nada do idioma russo e ela por sua vez nada do idioma português. 
Também conheci meu pai Konstantin que só chega a casa à noite - devido seu trabalho. 



27 – Acordar cedo era o lema. Tínhamos que ir para a escola. Então percebi que meu 
relógio estava com o horário de Moscou. Na escola conhecemos várias classes e 
pessoas, também o Ruslan e o Alexey que estudariam conosco, mas depois descobrimos 
que estávamos em outra sala. À tarde, depois da escola, fomos caminhar com eles e 
encontramos o Maksim que também estuda naquela escola, mas em outra classe. 
Aproveitamos para visitar o estádio onde se pode fazer várias atividades. Ao voltar para 
casa meu pai conversou comigo, pois faz questão de me ensinar sempre alguma coisa 
em russo. 

 

Uma vista geral no inverno 

28 – Fui às compras com minha família. Roupas para a escola. Fomos também 
caminhar, eu e a Dasha e sua melhor amiga a Anastasia ou “Nastia” e seu irmão 
Maksim. Este dia também foi o aniversário da Nástia e fomos para a cidade. 

31 – Fomos ao jardim – lugar afastado de minha casa onde minha família possui um 
terreno e está construindo uma nova casa para sair do apartamento onde moramos e 
neste lugar há uma bAnnia russa e muitas flores no verão, além de uma produção 
própria de pepinos e tomates. Neste lugar eles não param, sempre estão arrumando 
alguma coisa, plantando e ajeitando aqui ou ali, sempre há muita coisa para se fazer. E 
durante todo o tempo que permaneci com eles, quase um ano, fui lá muitas vezes. 

 

Meu primeiro banho russo 

 Daí quando achei que tudo estava terminado, fomos tomar banho russo, eu, meu 
pai e o Andrei, meu irmão, fomos para uma sala toda fechada onde a temperatura 
chegou a 140 graus. Ficamos lá por um bom tempo enquanto Konstantin nos banhava 
com uma planta aromática e outras substâncias. Então saímos daquele recinto e fomos 
para o quintal jogar água no corpo (a temperatura lá fora estava em 15 graus) e meia-
volta correndo para o interior da sauna novamente. Conheci então a bAnnia ou sauna 
russa e isto eu faria várias outras vezes durante minha permanência na Rússia.  



 

O Jardim de minha família no verão e no inverno 

 

Novamente o Jardim no inverno e no verão 

 Voltamos para casa já noite e fui direto para o quarto pois estava muito cansado 
e no dia seguinte haveria aula. Seria 01 de Setembro e o ano letivo na Rússia e na 
Europa se inicia em Setembro, muito diferente do Brasil quando é no início do ano. 

 

Minha ficha em russo 


