
DEZEMBRO-2015 

01 – Tive aula de russo e duas aulas de inglês e entre elas, eu e a Ksenia Sergeevna e 
outra professora de inglês fomos cantar no karaokê. Depois fomos fazer um trabalho 
sobre os estereótipos sobre os russos, quando pesquisamos na internet encontramos dois 
estereótipos bem legais como: 

a- Na Rússia existem apenas duas estações, um é o inverno e a outra inverno 
nuclear; 

b- Na Rússia não existem mulheres feias, isso depende apenas da quantidade de 
vodka que você bebe. 

02 – Aula de geometria, enquanto o Paolo e os alunos tentavam resolver o exercício eu 
tentava junto com o Paolo, mas meu caderno permanecia fechado e então quando não 
conseguimos entender ele virou para mim e viu meu caderno fechado, falou “ele 
entende tudo” e daí caímos na risada. 

 Acompanhei a Vlada até sua casa e segui para a minha. 

 Quando estava jantando o pai me fez uma pergunta: “Você gosta da nossa 
família?” e prontamente respondi que “sim, é claro que sim”, e então o questionei 
“porque essa pergunta?”, ele me respondeu “as vezes você vê uma pessoa feliz depois 
triste e gostaríamos de saber como você está”. 

03 – Sai um pouco mais cedo da escola neste dia para ir ao banco, precisava de algum 
dinheiro, passei no mercado para comprar picles e me arrumar para ir na casa da Nastia 
que tinha nos convidado. Ela mora no prédio ao lado do nosso e ela nos mostrou 
bastantes fotos de suas férias nos Montes Urais junto com a Valia, uma amiga dela. Lá 
também tinha bastantes revistas variadas que as folheei.  

 

Eu e a avó Olga     Konstantin, eu e Olga 



 

Avó Valia e eu   Eu, Andrei escondido e o avô Boreas 

 

Eu e voluntária do AFS 

 



 

Meus pais e avós em Votkinsky 

04 – Nesse dia havia poucas pessoas na classe pois muitos estavam doentes e não foram 
à escola. Tivemos sete aulas e na maioria sentei sozinho, pois o Paolo sentou com a 
Irina. 

 Na aula de sociologia a professora me perguntou se no Brasil as pessoas vêem a 
Rússia como um país ruim. Daí contei para ela sobre meu pai e minha mãe o que eles 
pensam e a mudança de pensamento de minha mãe e meus avós depois que eu fui para a 
Rússia. 

 Depois fomos terminar a apresentação que tínhamos que mostrar em breve, nisso 
a Ksenia (nossa orientadora) viu e corrigiu algumas coisas. 

 Quando cheguei em casa falei para meu pai onde estava e o que estava fazendo, 
então ele disse que seria interessante traduzir este trabalho para o russo para eles 
também verem, o que achei legal.  

 Quando fomos jantar o Andrei disse que queria pular de paraquedas e também 
de bungee jumping e a mãe já cortou ele pois ninguém ia fazer essas coisas que são 
perigosas  e ela contou sobre um amigo dela que morreu fazendo bungee jumping. Daí o 
pai disse “agora ela vai te contar uma história Igor e você vai ficar assustado e não vai 
querer ir”, então lembrei do meu pai no Brasil que sempre diz a mesma coisa e da minha 



mãe que também é igual. Então começaram a discutir sobre isso e o pai então disse 
“então vamos ficar sentados no sofá a vida toda” e a mãe retrucou “não pula e nós 
vamos viver mais”, e novamente o pai disse “olha, a vida é só uma se você não fizer o 
que quer já era”.  

 - “não”, completou a mãe.  

 - “Igor isso é instinto 
de mãe, as mães vivem bem 
quando tem os filhos debaixo 
da saia”. – completou o pai 
então. 

 Comentei que era 
verdade pois minha mãe do 
Brasil também pensa o 
mesmo e meu pai pensa igual 
a ele, daí o pai me contou 
uma história de quando eles 
foram num parque aquático e 
o pai e a mãe subiram em um 

lugar de 3 metros enquanto eles olhavam as pessoas saltando de um tobogã o pai disse 
“eu também quero” e a mãe disse “não, isso é perigoso” então ele correu dela e subiu no 
lugar onde as crianças estavam pulando e também saltou e depois ele foi num de 6 (seis) 
metros, olhou e disse “nossa, esse é para criancinhas, vou subir mais”, então ele chegou 
num de 10 metros, olhou, parou, pensou durante um tempo enquanto as pessoas 
saltavam, então ele desceu foi até a mãe e disse “eu não preciso disso, sou tipo o 
superman” e a mãe riu e disse “eu sabia que você não pularia”.   

 Fui para o quarto, depois de escovar os dentes e preparei a introdução e 
conclusão do trabalho que seria apresentado no dia seguinte. 

05 – Quando acordei encontrei o pai se arrumando para ir ao trabalho, a mãe ainda 
estava dormindo e me arrumei também e fui para a casa do Paolo para ensaiarmos nossa 
apresentação. 

 Fomos para a escola e para o local onde seriam as apresentações então 
encontramos os nossos amigos intercambistas da região da Udmúrtia pois eles seriam os 
juizes. Algumas meninas apresentaram antes e depois um cara de Izhevsky que falou 
sobre futebol em geral. E então chegou nossa hora. Abri nossa apresentação dizendo; 

 - We are AFS students, we´re doing AFS program. I´m Igor from Brazil and He 
Paolo from Italy, and now We´re going to talk about stereotypes about Russia and 
Russians” 



 E então eu fui passando slides e o Paolo comentando. Passamos também um 
vídeo e então no último slide o Paolo não estava conseguindo falar e a Ksenia disse que 
eu poderia acrescentar algo, então disse; 

 - in general Brazilians think that every Russians drink vodka in the breakfast for 
energize themselves and a real Russian man it is like a superman“  

e então todos riram, até porque eu encenava enquanto explicava. Então 
terminado a apresentação fomos para outra sala, onde fomos comer e conversar. Do 
meu lado sentou uma menina de onze anos que falava um inglês da “porra”. Fomos para 
a sala de música onde haveria apresentações também, ouve cantores, danças e muitas 
outras apresentações. Por último a diretora da escola agradeceu e daí foram informados 
os resultados da competição de inglês. 

 Aleluia, eu e o Paolo ficamos em segundo lugar. 

 Graças. 

O vencedor da competição foi o Efgueni, nosso amigo e novo presidente da 
escola e em terceiro lugar ficaram nossas colegas Dasha e Liza. 

  

Conferência de inglês na escola   Eu com a professora de inglês Iuliana 

Haviam muitas pessoas de universidades de Izhvesky e de nossa cidade e 
também outros intercambistas que foram júri então entregaram os certificados para os 
participantes e daí tiramos muitas fotos. Foi muito legal. A Dasha e a Liza disseram que 
sou estrela, pois fazia pose nas fotos. 



 

Diploma da Conferência de Inglês que participei 



 

 Então a Dasha e a Liza foram para o New York Café e nos convidaram, mas 
enquanto saímos da escola encontramos a Nastia que nos convidou para caminhar, e 
enquanto íamos caminhar com ela aquela moça de 11 anos nos convidou para brincar de 
esconde-esconde. Brincamos e depois caminhamos com a Nastia e fomos para o New 
York Café e lá encontramos muita gente e uma menina de Izhevsky disse que a 
professora dela falou de mim. 

 A noite minha família retornou de Izhevsky e o Andrei me mostrou o novo jogo 
para PSP que havia comprado. 

06 – Acordei e fiquei fazendo anotações em meu diário, daí a mãe acordou e foi para o 
jardim. A tinta de minha caneta acabou, fui ao quarto de minha irmã para nova caneta e 
ela aproveitou para me mostrar o novo vestido que tinha comprado, disse que era 
bonito. 

 Comi junto com o Andrei omelete e daí fomos para a pizzaria, lá estava a tia 
Olya e a tia Valia e comemos bastante e na loja de eletrônicos a tia comprou um fone de 
ouvidos para o Andrei mas ela disse que só ia dar para ele no dia do aniversário.  

 Então eu, a Dasha e o Andrei fomos a pé para o jardim e íamos – pelo caminho – 
fazendo vídeos e bagunçando. 

 No jardim eu e o pai e mais o Andrei tomamos banho na sauna e pulamos na 
neve, enquanto isso a mãe filmava tudo. Cansados voltamos para casa e então a Natália  
(minha mãe) me perguntou se precisava de ajuda nas tarefas da escola, disse que não 
precisava. 

 Nesta noite minha família do Brasil ligou e queria conversar no skype mas eu 
não queria, então a Celma, minha mãe do Brasil ficou brava e a Valentina triste. Então 
vamos conversar então. 

A Valentina também conversou comigo e me mostrou outra italiana – bonita – 
amiga dela, a Stefane. Enquanto isso minha mãe aqui da Rússia me abraçou e me beijou 
e daí a Valentina, no Brasil e minha mãe ficaram com ciúmes. Daí minha mãe do Brasil 
abraçava a Valentina para tentar fazer ciúmes para mim. 

Mostramos as medalhas do Andrei em sumo e também as do pai no futebol. 
Depois conversei sobre o papai Noel com minha mãe russa e ela me disse que pra 
ganhar presentes você precisa recitar um poema pra ele. Então fomos dormir. 



 

Na conferência de inglês 

 

Na conferência de inglês, com Evgueni e Paolo 

07 – Nesse dia não houve a primeira aula que era de russo, pois a professora tinha 
ficado doente, mas ela deixou vários exercícios para eu e o Paolo fazermos. Depois 
fomos nos correios pois o Paolo queria enviar umas cartas para sua família na Itália e 
também em lojas comprar toucas e outras roupas. 

 Quando voltei para casa avisei minha família que eu iria para Kazan e eles 
concordaram.  

 Eles me pediram para ir ao mercado comprar as coisas que estavam faltando e 
que meu pai anotou num papel. Também aproveitei para escrever para o Augusto Akira, 
o outro brasileiro que estava  na Rússia e disse que ligaria para ele no outro dia. 

08 – Esse dia era o aniversário da Ksenia (nossa orientadora), cantamos músicas para 
ela e eu escrevi em uma cartinha em português para ela. 

 Depois fui para o banco e encontrei minha avó por lá, conversamos e eu disse 
que iria comprar um novo sapato, afinal o meu já estava estragado e ela me disse; 



a- Você não consegue comprar algo bom sem gastar muito dinheiro; 
b- Mesmo sendo rico você não precisa gastar com coisas inúteis. 

Absorvi esses conselhos, depois voltei para casa, estudei russo e liguei para o 
Augusto conforme havia combinado. Então nesta noite falei também com o Pieter-Jan e 
com a Valentina; meus irmãos intercambistas, também tentei ligar para o Lucas no 
Brasil mas não deu certo. 

09 – Neste dia sentei com a Sacha durante as aulas, afinal a Vlada novamente  não tinha 
ido à escola. A Sacha me deu de presente uns flocos de neve feito de papel – coisa 
realmente linda. Vejam abaixo. 

 

 Quando terminaram as aulas eu e o Paolo ficamos na escola resolvendo os 
exercícios de russo e depois na casa dele ficamos jogando conversa fora e ele disse que 
isto em italiano se chama “Spettegolare” 

10 – Nesse dia tinham poucas pessoas em nossa sala, pois o dia seguinte seria dia da 
olimpíada de sociologia  

 Minha mãe me convidou para irmos no sábado patinar no gelo, mas como eu 
ainda não sabia direito o que faria nesse dia disse que achava melhor não, mas “vou 
pensar” respondi. 

 Daí estava passando um filme na televisão que eu disse que conhecia, então o 
pai falou “deita ai no sofá vamos assistir” e a mãe disse “não, já são mais de 10 horas 
vão dormir”. 

 Então o pai tirou sarro dela e fomos dormir. 

11 – Esse dia foi muito tranqüilo na escola, pois tivemos poucas aulas afinal era o dia da 
olimpíada de sociologia. 



 A Vlada me mandou milhões de mensagens e disse que iria patinar no gelo e 
queria que eu fosse com ela senão ela não iria. Então nos encontramos na frente da casa 
do Paolo. Então fomos em sua casa pegar os patins e vimos muitas fotos que ela tinha 
na geladeira e seus gatos também. Ela me disse que no meu aniversário ela e o pessoal 
da sala juntos iriam comprar um presente para mim e eu disse “tudo bem”. 

 Quando estávamos patinando eu e ela caímos muitas vezes. O Paolo estava 
patinando com a Irina e a Lisa, e a Diana com a Masha. 

 Como a Vlada não estava totalmente bem ela tinha que voltar logo para casa 
então.  

12 – Encontramos toda a turma na 
escola nesse dia, era sábado. 

No final da tarde fui patinar 
novamente com meus amigos e 
comemos por lá mesmo. Fiz um vídeo 
aprendendo a patinar para minha 
família e outro agradecendo a Vlada 
por ela ter me ajudado a patinar. Pois 
foram várias tentativas com minha 
família, com meus amigos, com 
muitas pessoas para que eu aprendesse 
isso. 

 Depois fomos para a casa da 
avó Valia deixar os patins e beber chá. 

13 – Domingo, acordei e esperei o pai 
chegar em casa para irmos ao jardim 
pegar cenouras e ir também ao 
shopping comprar um tênis para mim 
e o malandro do Andrei aproveitou e 

comprou um pra ele também. Fomos na casa da tia Olya para almoçarmos e depois 
fomos patinar. Toda a família só a mãe que não, pois nesse dia, então convidamos o 
Paolo mas ele não podia, pois estava doente e então a Nastia foi conosco. O pai me 
ensinou muitas coisas sobre como patinar. Depois compramos chocolate quente, estava 
uma delícia. 

14 – Nesse dia acordei as cinco horas da manhã, pois precisava estar na escola as 5:40 
horas, então me arrumei correndo para não chegar atrasado. Todos na casa estavam 
dormindo menos o pai que já estava acordado e me ajudou a arrumar as coisas e daí não 
deu nem tempo para comer e fui para a escola. No caminho encontrei a Vlada e a mãe 
dela e daí ela foi comigo para a escola.  



 Então quando todos tinham chego fomos para o ônibus e sentei-me quase no 
fundo dele e sentou perto de mim o Misha, um colega e daí fomos assistindo filme, 
ouvindo música e dormi também. 

 Na primeira parada a Vlada me convidou para sair do ônibus com ela e com a 
Sasha, então tomamos ar fresco e aproveitei para ir ao banheiro. Descobri que os 
banheiros russos que não se precisa pagar são horríveis. 

 Continuamos a viagem e comi bolachas que a Lisa e a Dasha me deram. Quando 
chegamos em nosso destino Kazan, eu e a Ksenia fomos visitar o kremlin de lá e os 
outros foram ver uma universidade. Eu e a Ksenia vimos muitas coisas bonitas e tiramos 
muitas fotos, além de comprarmos souvenires e presentes para todos. Depois seguimos 
para o shopping e compramos uma comida tártara chamada Tchak-Tchak e também 
pegamos o metrô e ônibus. A Ksenia conseguiu de graça para nós e também 
conseguimos nos perder por lá. Então demorou para acharmos o shopping que 
queríamos ir. 

 

Visitando Kazan 



 

Visitando Kazan 

 

Em Kazan em visita com Ksenia 

 



 

Em Kazan também 

 

No fundo o Estádio de Kazan   Catedral em Kazan 



 

Meu amigo de Kazan   Nas muralhas do Kremlin de Kazan 

 Quando nosso pessoal também chegou no shopping caminhei com o Nikita e o 
Big Dan, uns amigos, comemos hambúrgueres e passeamos por várias lojas e 
compramos mais coisas. 

 Foram formados as duplas para dormir e falei para a professora Natalia que eu ia 
dormir com a Vlada e então ela me disse que não podia, (ela sabia que era brincadeira). 

 Então o Nikita e o Big Dan disseram que eu ia dormir com eles e pronto. 
Passamos apenas pelos quartos e nos arrumamos para ir rápido ao mercado. Fizemos 
mais algumas compras e voltamos ao hotel para dormir. 

 No nosso quarto ficamos em vários amigos jogando carta, jogo de adivinhação e 
também montei o cubo mágico e por volta das quatro horas da manhã fomos dormir. 

15 – Acordamos as seis horas da manhã e com muito sono fomos tomar café da manhã e 
arrumamos nossas mochilas pois iríamos visitar uma universidade focada em elétrica. 
Quando fomos almoçar a Ksenia pagou pra mim. 



 

Bela vista de uma catedral em Kazan 

 Vimos um cara fantasiado de Papai Noel andando na rua e iniciava-se nossa 
viagem de retorno à Votkinsky e depois de umas três horas de viagem paramos na 
estrada e depois mais uma parada. Dessa vez eu sai para ir ao banheiro. Chegamos as 20 
horas e eu dei adeus para todos e para a Vlada também e fui para casa. Lá jantei e 
conversei com minha família sobre a viagem e entreguei presentes para eles. 

 Antes porém de chegar em casa, no caminho, encontrei o Andrei e quando ele 
me viu, correu e me abraçou, hahaha. 

16 – Fui para a escola sozinho, pois o Paolo ainda estava doente, quando cheguei 
confundi as aulas e entrei na sala errada, mas depois me encontrei. 



 

Aprendendo a atirar na casa da Ania 

 

Aprendendo a atirar na casa da Ania 

 Passei na casa do Paolo e deixei um presente para ele que era um imã de 
geladeira e um pacote de chá para a Ksenia e daí assistimos televisão e preparamos um 
doce. Depois em casa assisti filme com o pai. 

17 – Retorno do Paolo à escola.  

18 – Nesse dia nada de interessante aconteceu. Fui para escola como  nos demais dias e 
quando voltei assisti a alguns vídeos na internet, conversei no whatsapp e joguei no 
celular. Quando voltei da escola para casa não sai mais. 

19 – Minhas aulas só começariam mais tarde então aproveitei para ficar assistindo uns 
vídeos na televisão russa e daí quando estávamos chegando na escola encontramos as 



meninas indo embora e elas disseram “voltem, se ninguém for na aula não terá nada”. 
Mais que rapidamente concordamos. 

 No final do dia, eu mais o Paolo, a Dasha, Ilia, um amigo dele a Lisa fomos ao 
cinema assistir Star Wars. Lá comprei nachos para experimentar e comemos 
hambúrgueres também. 

20 – Ao acordar fui ajudar minha mãe a arrumar as coisas, pois era o dia do aniversário 
dela. Quando terminamos eu fui assistir uns vídeos na internet, enquanto esperávamos 
os convidados chegarem. Recebeu presentes, eu tirei fotos, eu e o pai assistimos a um 
jogo de hockey e mais a noite conversei com minha família no Brasil, mas antes fomos 
patinar no gelo com alguns amigos. 

 

Vlada jogando voleibol comigo   Eu e amigas numa festa final de ano 



 

Paolo doido para sacanear alguém 

  

Eu e Elizaveta em Zavyalova 

 



 

Eu e Vlada na classe 

 

Brincando na neve em Zavyalova 



Поздравляем Наталью 

Natália 

Natália de Konstantin 

Natália de Votkinsky 

Com dois lindos filhos 

Traz para casa o alimento da família. 

 

Natália, Natália Zolotova 

Hoje com mais um ano de vida  

Comemora com seu novo filho 

De longe chegado,  

De longe, muito longe. 

 

Recebe flores de manhã  

Depois parabéns  

Depois abraços e beijos. 

E comemora o dia todo. 

 

Konstantin, Andrei, Daria e Igor 

Uma família feliz neste maravilhoso dia 

Num dia frio  

Com flocos de neves vindo do céu 

E corações quentes 

Comemoram esta data importante. 

 

Parabéns Natália – Parabéns. 

Que Deus a abençoe.  



São os votos de todos 

São os votos também daqui do distante Brasil  

De uma terra chamada Dourados. 

 

Um grande beijo de nossa família.  

 

Walter Veroneze 

20.12.2015 

  

No final da tarde deste dia conversei via whatsapp no grupo da família Veroneze 
e digo “O pai que tenho aqui é bem parecido com o senhor pai, é verdade que aqui é 
bem frio mas eles tem roupas especiais e aqui não sinto frio como sinto aí. É verdade 
que eles bebem vodka mas no Brasil as pessoas bebem mais do que eles aqui mesmo a 
vodka. E quando comemoramos algo nós fazemos todos juntos, diferente daí pai que os 
homens bebem pra “caramba” e as mulheres “não sei o que fazem” e as crianças “vão 
fazer algo de errado provavelmente e também não sei. Aqui na Rússia no aniversário da 
mãe tem 14 pessoas, o máximo que ela já chamou na casa, tanto que eles não tinham 
mais que 12 pratos e garfos e essas coisas. Nós estamos jogando Jenga juntos. E as leis 
daqui também são bem ruins como as do Brasil, e a polícia é uma “bosta”, e os hospitais 
funcionam como os do Brasil também, então já sabem é “uma bosta” também. Outro dia 
o pai acordou as 5 horas da manhã para ir ao hospital pois senão não seria atendido. E 
os empregos recebem mais ou menos como os daí também, sendo que médico, juiz e 
essas coisas ai que recebem bastante. Mas as escolas daqui são bem melhores, o ensino 
é melhor e tem muitas paradas como 1 ou 2 semanas a cada bimestre e depois quando 
termina o ano 2 meses também. E tem muitos festivais na escola, sendo que os russos 
são bastante patriotas, até porque a Rússia é melhor do que o Brasil. Quando terminou a 
segunda guerra mundial estava todos os países da Europa ferrados e aí a Rússia ajudou 
comercialmente eles. E agora que a Rússia precisa de ajuda eles estão ferrando ainda 
mais. E estou falando porque entendo a situação como na escola quando você ajuda os 
alunos “filhos da puta” passarem e eles nem “oi” lhe dão. O canteiro americano europeu 
só gosta da Rússia quando ela está fraca “econômica e militarmente”, quando a Rússia 
está forte eles viram a cara e tentam desestruturar ainda mais.  

Fala pra mãe que eu a amo.  

A nossa conselheira aqui, a Ksenia, falou que eu e o Paolo em quatro meses já estamos 
falando russo melhor que o último italiano que esteve aqui em um ano. 



21 – Depois das aulas fomos esquiar no gelo, que na verdade ainda era aula, mas de 
Educação Física, como não tínhamos tempo não fomos na floresta e ficamos no pátio da 
escola esquiando e as meninas que não queriam esquiar ficaram nos olhando pela janela 
da sala. Depois das aulas fui para casa. 

22 – Quando acordei dei os parabéns para o Andrei pois era o aniversário dele, mas não 
escutou e daí fui para a escola. Na primeira aula havia somente seis pessoas. Depois 
tivemos aula de russo e inglês e fizemos textos, depois quando encontrei a Vlada ela me 
perguntou porque eu estava usando jeans e disse que era a única que tinha no momento. 
Ela me disse que era ruim ir para a escola de jeans, melhor mesmo era usar social, mas 
como sempre usei aquele jeans estava tudo bem. 

Fomos comprar flores para nossa professora de russo para o dia seguinte.  

 

 

 

 

 



 

Depois do banho o pai chamou eu e a Dasha para conversarmos pois ele queria 
que nós dois (eu e a minha irmã) conversássemos mais em inglês pois ela queria 
melhorar o conhecimento deste idioma. Conversamos também sobre empregos. Depois 
conversei com minha mãe sobre a música que tenho que aprender e sobre o mini poema 
e também sobre sábado, e sobre eu dormir na casa do Paolo dia 24 de dezembro. 

 

ANDREI IRMÃO MAIS NOVO 

 

Andrei é meu nome 

Hoje completo onze anos 

Moro num conjunto em Votkinsky 

Uma cidade na Udmurtia 

 

Meus pais que trabalham juntos 

São muito legais e eu adoro eles 

Minha irmã Daria, linda, que é mais velha 

Dá vontade de brigar toda hora com ela. 

Mas eu a amo. 

 

  Andrei 

 

Zolotov é meu nome de família 



Agora com novo irmão que chegou em Agosto 

Só vai embora no próximo ano. 

 

Igor! Igor cadê meu Igor? 

Grito pela casa quando viaja. 

 

      Andrei 

Adoro lutar sumo 

Viajo por toda Rússia para ganhar medalhas 

Tenho boas notas também 

Estudo aqui pertinho de casa, 

Ali, logo ali. 

 

22 de Dezembro é meu dia 

Pertinho do fim de ano 

Vamos patinar para comemorar 

Adoro as terras da Rússia. 

      

Agora já tenho 11 anos. Já sou homem. 

 

            
 Andrei 

 

 

 

Walter Veroneze 

22.12.2015 



 

Paolo (italiano) e eu comendo banana em Votkinsky 

23 – Tive História como a primeira aula deste dia, mas a turma toda estava muito triste e 
mau humorados, pois na segunda e terceira aula teríamos teste de matemática e então 
fomos encarar esse bicho. Fomos para a sala do teste e tínhamos que sentar em mesas 
separadas, então sentei no último lugar e a Vlada sentou na minha frente e o Paolo junto 
com o Vlad na mesa ao lado. A professora então distribuiu os testes e só para  não ser 
mau caráter dei uma olhada e de cara resolvi alguns exercícios (realmente não era nada 
difícil, no final eu poderia ter feito tudo), mas não anotei nada no papel que tinha que 
anotar. Todo o tempo fiquei aprendendo uma música em russo e estudando russo, assim 
como lendo o dicionário.  

 Depois enquanto íamos, eu e o Paolo, para nossa aula de russo encontramos a 
Masha, aquela menininha que encontrei outras vezes no refeitório, então ela me abraçou 
e queria saber meu sobrenome e pediu para eu falar em português algumas coisas para 
ela. 

 Daí ela me deu uma bonequinha de presente. Quando a professora chegou demos 
um buquê de flores para ela de ano-novo e agradecemos por tudo. Ela ficou muito feliz 
e depois fomos para a aula de História, lá – como a professora não estava – os alunos 
estavam fazendo a festa. 

 A Vlada me deu um creme de passar nas mãos, agora vou ficar com as mãos 
lisas.. 



 Meu pai me ligou para saber sobre o meu presente de natal e daí fomos para o 
restaurante  chamado MAESTRO (o melhor restaurante de Votkinsky) com uns amigos 
dos meus pais. Lá os amigos do pai nos contaram uma história; 

 “Eu e a mãe fomos para floresta catar cogumelos, nós achamos um lugar muito 
bom lá e falamos pros nossos amigos aqui, outro dia eles foram também e lá viram uma 
pegada de urso e a filha deles disse vamos voltar é perigoso, então a mãe disse que nada 
normal e continuaram até que ouviram o urso rosnar e então elas começaram a correr e a 
filha dizendo eu disse, eu disse que tem que ouvir os filhos”.  

 Então o pai disse que esse é o extremo da Rússia, sair para catar cogumelos e 
quando voltar para casa precisa lavar as calças. Tomamos conhaque lá também e o pai 
pagou toda a conta. No caminho paramos para brincar de guerra de neve. Em casa dei os 
parabéns para minha mãe. E disse para eles que minha família do Brasil tinha enviado 
uma cesta de natal para nós na Rússia. 

24 – Depois de acordarmos fomos para a escola, vejam 24 de Dezembro, isso mesmo 
tem aula, afinal o natal aqui na Rússia não é em 25 de dezembro e sim em 07 de janeiro 
devido ao calendário ortodoxo. A primeira aula era de Informática e tínhamos que fazer 
um teste e daí eu não fiz o meu mas ajudei o Paolo com o dele. Depois aula de 
sociologia e daí eu me lembrei do dia em que a professora deu um teste e eu e o Paolo 
juntos acertamos 60% do teste. Depois aula de Educação Física e mesmo sem roupas 
adequadas eu fiz os exercícios. A última aula foi de Matemática e o Paolo quis resolver 
uns exercícios no quadro negro e quando terminou a turma toda o aplaudiu pois 
resolveu uns bem difíceis, então a professora pediu para ele recitar um poema em 
italiano; a professora adorou isso. 

 Depois fui sacar dinheiro e a tarde passei em casa, então a noite tinha combinado 
com o Paolo que iria dormir na casa dele, mas como eu fiquei cuidando do Andrei, pois 
a mãe e o pai tinham uma festa de fim de ano e a Dasha também eu só pude ir para a 
casa do Paolo as 22 horas. 

25 – Acordei na casa do Paolo e daí fomos para escola (dia de Natal no Brasil). 

 Limpamos o gabinete da sala de inglês e depois tivemos três aulas de Russo, 
fizemos um vídeo no celular dele e daí nossa professora Irina nos presenteou com um 
pássaro para colocarmos em nossa árvore de natal. 

 Presenteamos nossa professora de matemática. A Nastia nos desejou feliz natal 
junto com a Lisa e a Dasha e com o tio Genia (era como chamávamos o guarda da 
escola), daí desejamos feliz aniversário para ele – pois era seu aniversário.  

 Fomos em umas lojas no centro da cidade procurar uma camisa do Putin, mas 
não encontramos, aproveitei e comprei uma camiseta com um dragão estampado (que a 
usei muito).  



 Quando cheguei em casa – junto com o Andrei e a Dasha – decoramos a casa 
para o Natal e preparamos a comida para a janta, pois os pais estavam em uma festa. 

 Jogamos jogo de matemática e assistimos o filme Maze Runner 2 na televisão. 

26 – Acordei cedo neste dia, pois o Papai Noel com a Menina da Neve (em uma 
tradução livre), iriam nos visitar. Então nos arrumamos e mandei mensagem para o 
Paolo avisando para ele vir em nossa casa. Daí, quando ele chegou perguntaram se ele 
tinha decorado um mini poema pra ser recitado ao Papai Noel, pois quem faz isso ganha 
um presente. O Papai que era para chegar as 10 horas da manhã chegou as 11:30 horas. 
Então aproveitamos esse tempo para rever o que falaríamos ao Papai Noel, inclusive a 
Dasha e o Andrei.  

Daí quando chegaram, sua ajudante a Menina da Neve falava tudo rimando e 
então chegou nossa vez de recitar os poemas e também dançamos em círculo, cantamos 
e por fim jogamos charadas, e o Andrei acertou todas. Recebemos os presentes e nos 
despedimos deles, enquanto a mãe filmava tudo.  

 

Festa de aniversário na escola Votkinsky Lyceum 

O Andrei foi pra aula. A Dasha no centro da cidade e a mãe no jardim. Eu e o 
Paolo ficamos em casa conversando, jogando cartas e assistindo televisão.  

Quando a Dasha retornou fomos caminhar pela cidade com o Andrei também e 
daí brincamos de guerra de neve e ao retornar para casa falei no skype com minha 
família do Brasil e conversamos bastante. Daí quando terminei com minha família do 
Brasil fui para a sala e lá estavam amigos da Natália, os pais da Sônia (aquela menina 
que um dia foi lá em casa com a mãe dela), mas dessa vez eu conheci o pai dela e ele 
disse que estava interessado em me conhecer pois a Sônia falou bastante sobre mim para 



ele. Depois que eles foram embora fiquei conversando com minha mãe sobre princípios 
e diferença de cultura. 

27 – Ao acordar, meus pais estavam na sala, eu os cumprimentei, tomei café e fui para 
Sharkan visitar o Dad Moroz que é o Papai Noel da Udmúrtia. Visitamos um museu de 
coisas antigas que continha uns relógios e umas calculadoras, depois fomos para outro 
museu. Neste museu nós fizemos um souvenires com nossas próprias mãos, dançamos 
com a Menina da Neve e depois vimos algumas coisas que estavam disponível para 
venda. 

 Tiramos muitas fotos e depois fomos assistir apresentações. Daí fomos comer. 
Aproveitei e comprei umas comidas diferentes.  

  

Volverine     Princesas da sala de aula 

28 – Neste dia não havia aula. Daí fui andar pela cidade com o Paolo. Daí compramos 
camisas para irmos na festa da sala à noite.  

 Quando voltei para casa a mãe estava fazendo pelmeni (como eu gosto desta 
comida), disse para ela que eu queria aprender a fazer, mas tinha que ser outro dia, pois 
tinha que me arrumar para ir na festa da escola. A maioria do nosso pessoal chegou 
atrasado à festa. 

 Teve muita coisa nessa festa de fim de ano, eu até li um poema em uma 
competição e dancei com a Ksenia, uma amiga, em outra competição. 

 Nesta noite encontrei, pela primeira vez, um bêbado na rua que conversou 
comigo. Em casa cumprimentei minha mãe e dei uma caixa de suco para ela, enquanto 
meu pai já dormia. 



29 – Nossa, este dia eu estava com preguiça, pensa na preguiça. 

 O Paolo me convidou para sair, mas não quis. Daí a Nastia também me ligou 
dizendo que tinha feito biscoitos e se eu quisesse teria que ir a casa dela, mas não fui 
também. A preguiça era maior. Então fiz uns pelmeni com minha mãe e quando meu pai 
chegou conversei com ele sobre a festa da escola que aconteceu no dia anterior. 

30 – Desde cedo comecei a escrever no diário e daí chegaram o Paolo e o Maksim me 
chamando para sairmos. Fomos no centro da cidade, rodamos muito naquele dia e só 
voltei para casa à  noite. Antes, porém, aproveitei para dar feliz ano-novo para o 
Maksim pois  não nos veríamos  novamente antes do novo ano. 

31 – O Paolo precisava comprar presentes para o pessoal e fui com ele na cidade, 
passamos por lojas de esportes, lojas de roupas de banho, shopping, livraria e daí ele 
comprou um livro de receitas para a mãe dele, um fone de ouvido pro irmão e um 
chapéu de banho pro pai dele, além de um livro para mim, dizendo que depois 
entregaria, comprou também uma comida diferente pra dar de presente para minha 
família e nós fomos para minha casa onde ele entregou. 

 Mais a noite fiz skype com minha família 
brasileira. 

 Ajudei o Andrei a montar um tanque de 
guerra que ele ganhou de presente no aniversário 
dele e daí sentamos ao redor da mesa esperando 
o final do ano; brindamos, bebemos, comemos e 
escrevemos os desejos em um papel e 
queimamos o papel e o colocamos dentro do  
champanhe e então bebemos (é uma tradição da 
Rússia), ouvimos o presidente da Udmurtia na 
televisão, o Vladimir Putin também (mensagem 
de fim de ano mais abaixo) e depois algumas 
músicas. A mãe e o pai nos deram presentes e eu 
entreguei o chocolate pra eles. Ganhei uma 
toalha de Votkinsky. 

 Mais tarde os familiares deles de Perm chegaram e me presentearam com um 
livro muito legal também e novamente brindamos e fomos soltar fogos de artifícios, 
filmamos os fogos... e agora vou continuar no próximo ano, pois já passou da meia-
noite. 



 

Projeto com crianças junto com o professor de informática no Maestro 

31 de dezembro de 2015 

V. Putin: Prezados cidadãos da Rússia! Queridos amigos! 

Dentro de uns minutos, nós vamos celebrar o ano novo de 

2016. Nós todos conhecemos bem, da infância, a 

aproximação deste momento maravilhoso entre o passado e 

o futuro. Nós o aguardamos com alegria, esperança e 

empolgação, acreditando no melhor e no mais brilhante. 

Tradicionalmente, celebramos esta festa com a família, com 

os amigos mais íntimos. Claro que nem todos conseguem 

celebrar o Ano Novo com os seus próximos. Há que 

trabalhar em hospitais e em empresas industriais, prestar 

serviço público e militar, guardar as fronteiras, vigiando 

permanentemente para garantir a nossa segurança em 

terra, no mar e no ar. 

Nós agradecemos a todos os que dia e noite, em dias úteis e 

festivos, sempre estão no seu cargo. E hoje eu gostaria 

especialmente de parabenizar pela festa os nossos militares 

que combatem o terrorismo internacional, protegem os 

interesses nacionais da Rússia em terras distantes, 

mostrando vontade, determinação e garra. Precisamos 



dessas qualidades em todos os lugares, em todas as horas, 

em todas as atividades. 

O sucesso de nosso país depende do trabalho eficaz e das 

realizações de cada um de nós. Nós partilhamos dos 

mesmos objetivos, da mesma intenção de sermos úteis à 

nossa Pátria, da mesma responsabilidade pelo seu destino. 

Em 2015, ano que está terminando, comemoramos o 70º 

aniversário da Vitória na Grande Guerra Patriótica. A nossa 

história, a experiência dos nossos pais e avós, a sua união 

em tempos difíceis e a força da sua vontade são um grande 

exemplo para nós. Eles nos ajudaram e irão ajudar a 

responder com dignidade aos desafios modernos. 

Caros amigos! Agora, na noite de Ano Novo, sentimos de 

uma forma especialmente forte quão caros são para nós os 

nossos familiares, quão é importante que se sintam bem, 

que sejam sãos, que os nossos pais sejam confortados com 

carinho e atenção, que recebam tudo o de bom que 

ensinavam e ainda ensinam para nós. 

Que os nossos filhos sejam inteligentes, ativos, e que o 

amor e a bondade, a generosidade de alma e a misericórdia 

sejam o nosso apoio na vida cotidiana. 

Faltam segundos para o Ano Novo. Vamos desejar uns aos 

outros muitos êxitos, alegria e felicidade, vamos agradecer 

uns aos outros pelo entendimento e apoio, compaixão e 

sensibilidade e vamos obrigatoriamente erguer copos num 

brinde à prosperidade e ao bem-estar da Rússia! 

Parabéns! Feliz Ano Novo 2016! 

 

 

 

 

 

 

 



JANEIRO-2016 

01 – Como eu disse anteriormente, no ano passado, soltamos fogos de artifícios e 
voltamos para casa e assistimos um programa de comédia, brincamos de guerra de 
travesseiros e de jenga e comemos novamente. Chega né, daí as 5 horas da manhã 
fomos dormir e acordamos as 11 horas, pois iríamos na casa da tia. 

 Na casa dela um belo almoço e experimentei uma comida muito gostosa, tipo 
um super pelmeni e uma gelatina com carne de frango dentro (credo, essa era ruim).  

 Eles nos presentearam também. Eu ganhei uma meia bem quente e uma flanela 
para limpar o óculos muito bonita. Depois voltamos para casa.  

02 – Meu mai me acordou neste dia e fomos na casa da avó (mãe da Natália) e quando 
chegamos fomos esquiar, eu com o pai e o Andrei; afinal era grátis e daí aproveitamos. 
Fomos jogar hockey também e eu levei muitos tombos, não dá nem pra contar. 

 A avó me perguntou se eu tinha convidado minha família russa para ir pro Brasil 
e eu disse que sim, várias vezes. 

 

Visita em Kazan com jovens 

 



 

Conhecendo alguns projetos    Uma foto para lembrança 

 Fomos para casa da outra avó (a mãe do Konstantin), lá enchemos aquelas bóias 
de escorregar na neve e também fomos com eles e os parentes de Perm passear na 
floresta e a visão era fantástica, muito bonita, tudo branquinho com neve para todos os 
lados. 

 Quando chegamos em casa, de volta, liguei para minha avó no Brasil e também 
para meu tio Jucemar. 

 Nesses dias o meu pai estava de férias e percebi que ele é muito parecido com o 
meu pai do Brasil como se eles pensassem do mesmo modo. 

03 – Quando acordei o pai me perguntou se eu queria ir assar salsichas na floresta ou 
então ao circo pois talvez hoje não daria pra assar salsichas pois o vento estava muito 
forte então ele ligou para alguns amigos.  

 Decidimos ir ao circo e minha mãe me falou que era em Izhevsky, a capital da 
Udmurtia, então as 14 horas saímos para ir ao circo. 

 Ao chegarmos lá, compramos os ingressos, ficamos vendo alguns aquários que 
tinham por lá, com arraias, iguanas e muitos peixes diferentes do que eu estava 
acostumado a ver. 

 Quando entramos e encontramos nossos lugares o pai chegou com pipoca, chá e 
algodão doce, água e batatinhas, daí começou o show e tinha palhaço, truques com 
patos, ovelhas, cachorros, camelos, lhamas, ilusionistas, malabarismo, trampolim, a 
história da Cinderela. 

 Quando o espetáculo terminou fomos no mercado e lá comprei um caderno para 
minha irmã Raissa. Quando chegamos em casa comemos pelmeni e bebemos kefir, 
antes de dormir. 

04 – Ao acordar fomos nos preparar para ir a Tchaikovsky, uma cidade aqui perto e ao 
chegar lá encontramos alguns amigos do pai e daí fomos escorregar nuns tubos de gelo. 
O pai queria ir toda hora e fez até um machucado no braço, a mãe foi apenas uma vez e 
não queria ir mais pois estava com medo. 



 No final do dia voltamos para Votkinsky e fomos jantar sushi na casa de um 
amigo dos meus pais. O Sushi era com frango pois o dono da casa não gostava muito de 
peixe, comemos frango, bebemos vodka, conversamos bastante e até mesmo sobre 
animes falamos naquela noite.  

 Quando voltamos assisti um pouco de filme com minha mãe e brinquei com o 
gato da casa, o folgado do Kyzia. 

 Neste dia eu lembrei dos nossos cachorros no Brasil, o Thor e o Billy, e daí pedi 
fotos deles para minha família brasileira. Eles estavam lindos e eu tinha saudades. 

 Enquanto assistia filme com minha mãe o pai estava na cozinha e então 
perguntei se era certo dizer “rainha de gelo” em russo e a mãe me disse que não, que o 
correto é “rainha de neve”, então o pai perguntou “o que o Igor disse?”, nesse exato 
momento lembrei do meu pai brasileiro e do Pieter-Jan pois foi exatamente a mesma 
situação e com as entonações exatamente iguais também. 

05 – Quando acordei fui assistir o filme “Residente Evil”, então quando eram 1 hora da 
tarde, o Paolo me convidou para ir caminhar com sua família na floresta então fui. 
Depois meu pai me convidou para ir esquiar com ele e um amigo, mas desta vez não fui. 
Então as 18 horas a Dasha, uma amiga dela e o Paolo foram numa pizzaria, mas eu não 
fui junto com eles pois estava ocupado. Terminando minhas coisas, dei um chocolate 
para a mãe e sai – fui para a pizzaria - onde me esperavam. A Dasha entregou os 
presentes do pai e da mãe para o Paolo, a Nastia nos deu um presente, uma matrioska, 
com chá dentro e então comemos pizza e conversamos sobre vários assuntos. Na volta 
deixamos o Paolo em sua casa e ele me entregou um presente de ano novo. Então 
voltamos para casa também, e lá disse para minha família que o Paolo agradeceu os 
presentes e ntão a mãe viu a carta que eu ganhei e quis abrir e quando abriu vimos que 
tinha 1.111 rublos com mais 10 kopeques e uma moeda italiana antiga e uma carta do 
Paolo, foi o que ele tinha me presenteado. 

Eu li e agradeci o Paolo pelo presente. 

06 – Ao acordar fui correndo abrir o presente de natal que havia recebido da Vlada no 
ano novo e entreguei um kit kat pro Andrei  e um pra Dasha. Daí a Dasha me falou para 
me arrumar que iríamos sair e fomos para a casa da avó Olya e lá conheci um cara 
chamado Sergei e ele é tipo o meu tio Adailton ai no Brasil, porem ainda mais zueiro. 

 Ele falou que eu estava na família errada pois eles não tinham ainda me 
mostrado uma loja chamada Orrota depois me disse que iríamos brindar por algo tipo 
sorte, amor e essas coisas mas ninguém quis só eu e ele mesmo. Depois ele me falou 
que quando eu voltasse para o Brasil era pra eu falar sobre ele. Ele até brindou “vodka 
pelo Pelé”, pois sempre que você bebe um copo de vodka você tem que brindar por 
algo, então combinamos que no dia 1 de Maio eu iria para Perm e lá na casa dele. 

 E lá iríamos juntos numa feira de armas que acontece em Perm, e vamos atirar e 
ver as armas e tudo mais. E ainda me disse que eu era o Brother dele e que eu tinha que 



ter amor por minha pátria, mesmo ele não sendo brasileiro ele queria que eu amasse o 
Brasil. 

 Voltamos para casa, mas o Andrei ficou para dormir lá. Depois de um banho fui 
conversar com o pai sobre uma entrevista que teria que fazer para o AFS do Brasil. 

 Depois o pai falou que eu tenho que brigar com o Andrei quando ele me falar 
alguma coisa que não deve falar. Me falou também que achava meu pai natural 
inteligente e que mesmo ele  não sendo inteligente como meu pai brasileiro ele aprendeu 
muito com a vida. 

Depois conversamos sobre as universidades de alguns locais na Rússia, como a 
Universidade de Novosibirsk que meu pai do Brasil tinha me enviado o link, e ele me 
disse que a decisão era minha e independente do que eu escolhesse ele me apoiaria. 

Daí mudamos totalmente de conversa e falamos sobre fazer um presente especial 
para dar para meu pai, minha mãe, avó e avô no Brasil e ele deu algumas idéias e disse 
que se eu precisasse de dinheiro me ajudaria. 

Daí decidimos que para meus amigos eu daria uma matrioska com chá dentro e 
para os meus pais e para meus avós daria uma matrioska onde em cada parte dela teria 
um chá diferente. 

07 – Natal na Rússia. Dia maravilhoso. Depois de tomar café da manhã eu e o pai fomos 
em uma igreja ortodoxa onde haveria uma comemoração de Natal. Lá as crianças 
cantaram, apresentaram e o Papai Noel também passou por lá. O pai comprou um 
calendário de presente pra mim. Depois ele me levou em um lugar na cidade onde eu 
poderia vê-la por completo, tirei fotos e fiz um vídeo.  

 

 

Almoço de natal em casa 

 



 

Ded Moroz (Дед Мороз) e  Snegurotchka (a menina da neve) em minha casa 

 

 

Aniversário do avô Boras 



 

Aniversário do avô Boras 

 

Dia de Natal 

 

Na casa da tia com Sergei 

 



 

Dia de Natal (Рождество) 
 

 Partimos daí e fomos para a casa da avó Valia e o avô Boris, levamos uma torta. 

 Depois fomos para a casa da avó Tania e do avô Viktor, também levamos torta e 
também comemos lá. 

 Daí de volta em casa fui fazer o texto que precisava enviar para o AFS, quando 
completo mostrei para meu pai no Brasil para ele ver como tinha ficado e lembrei que 
uma vez tinha feito um texto para a agência Holiday. 

 Conversei sobre o dia com minha mãe russa e meu pai me deu uma gelatina 
muito gostosa para comer, enquanto isso meu pai do Brasil respondia que o texto tinha 
ficado muito bom. 

 

Por solicitação do AFS Igor envia a mensagem abaixo sobre seu intercambio: 

“No inicio de 2013 fiz uma espécie intercambio particular 

para França, Holanda e Inglaterra, foi realmente muito 

importante para mim e durante a viagem fiz 15 anos, agora 

completo 18 anos no intercâmbio aqui na Rússia. 

Cheguei aqui em Agosto-2015 e retorno ao Brasil em junho-

2016, este intercâmbio está sendo mais incrível do que 

pude imaginar; novas experiências em uma cultura 

totalmente diferente, com diferença climática extrema, 

novas amizades que definitivamente levarei para toda a vida 

e sem contar com todo o aprendizado que acumulei.  



Posso afirmar que fui uma pessoa para a Rússia e 

certamente voltarei outra, com novas expectativas e um 

conhecimento que somente esta experiência proporcionada 

pelo AFS pode me trazer. As pessoas daqui são 

maravilhosas, companheiras e sempre dispostas a lhe 

ajudar em seu aprendizado, sem falar das belezas desta 

terra maravilhosa. 

Muito obrigado AFS por todo o apoio e por poder me 

proporcionar um intercâmbio inesquecível”. 

08 – De manhã a mãe e a Dasha saíram e eu fiquei com o Andrei em casa, a tarde assisti 
um filme pela televisão que não me lembro mais do nome e a noite eu e mais a Dasha, o 
Paolo e uma amiga da Dasha além do Andrei fomos ao cinema. Depois do filme 
enquanto voltávamos para casa encontramos um carro da polícia parado na rua então 
tentamos passar desapercebidos por eles, pois éramos menores de dezoito anos e já eram 
mais de 23 horas. 

09 – Ao acordar fui jogar jogos no celular e depois tomar café-da-manhã quando minha 
mãe me disse que as 16 horas eu deveria ir junto com a Dasha no Jardim. 

 As 14 horas o Andrei saiu com um amigo dele para irem patinar no gelo e eu 
fiquei assistindo filmes na 
internet. 

 Então as 16 horas 
fomos para o jardim, 
pegamos um ônibus e por 
todo caminho fomos 
conversando. Quando 
cheguei no jardim ajudei o 
pai. Daí chegaram alguns 
amigos dele e meu pai foi 
assar carne (esta foi a 
primeira vez que comi 
churrasco na Rússia).  

 Trouxeram a carne 
assada e o pai me perguntou se estava calor, disse para ele que não. Depois de 
comermos fomos tomar sauna russa, e eu e o pai ficamos mais tempo que o amigo dele 
e o Andrei. Daí foi a vez das mulheres irem para o banho. 

 Quando retornamos para casa os homens soltaram fogos de artifício que ainda 
tínhamos guardado.  

10 – Nesse dia joguei no telefone celular e falei para minha mãe que iria sair para 
comprar presentes pros meus amigos no Brasil, então passei em diversos mercados e 



lojas mas não encontrei todos os presentes que precisava. Daí o Paolo me disse que 
tinha visto algumas coisas que eu precisava em Izhevsky. 

 A noite o Andrei foi em uma comemoração da escola enquanto meus pais foram 
para Izhevsky com os avós. 

11 – Nesse dia fui pra escola as 10:30 horas com o Paolo pois nossas aulas começavam 
a partir da quarta aula e lá desejamos “feliz ano novo” para os professores e para nossos 
amigos. Nas últimas aulas, que eram de Educação Física, fomos esquiar na floresta e lá 
a professora me ensinou como esquiar e finalmente desta vez aprendi. A tarde fomos ao 
banco e fui com o Paolo ao Correio para que ele enviasse algumas cartas. A noite pedi 
para a Dasha avisar a mãe e o pai – porque eles não estavam em casa – que eu estava 
indo à academia. O Paolo e a mãe dele também foram comigo e lá o instrutor nos 
apresentou os equipamentos e nos ensinou a utilizá-los. Este foi o primeiro dia que 
fomos à academia. 

 

Ania e eu perto do lago   Nika e eu 

 

Eu, Nika e Ania no parque     Paolo e eu 

12 – Dia do meu aniversário – 18 anos – na Rússia. Depois de acordado fiquei ouvindo 
música até dar o horário para ir para escola, mas neste dia a campanhia tocou e a Dasha 
disse para ir atender pois era o Paolo.  

Ele me disse, “desce aqui cara”. Quando desci o Paolo e a Vlada estouraram um tubo de 
confetes em mim e me entregaram uma carta e a Vlada me deu uma caixa fechada e 
escrito “feliz aniversário Igor, 18 anos”, e também um bolo desenhado com corações. 
Fiquei confuso, não esperava isso tão cedo naquele dia, afinal no dia anterior a Vlada 



estava doente e não tinha ido à escola e de repente ela estava ali – tão cedo naquele dia 
– num dia que marcava -14 ͦ C (eu simplesmente não acreditei no que ela tinha feito). 

 Fui guardar os presentes, então eu mais o Andrei, o Maksim, o Paolo e a Vlada 
fomos juntos para a escola e então eu e o Paolo acompanhamos a Vlada até a casa dela, 
pois realmente ela estava doente e não ia para escola. Me abraçou e desejou mais uma 
vez feliz aniversário.  

 Na escola a primeira aula era Ciências Naturais e a professora ficou sabendo que 
era meu aniversário, pois a Irina entrou na sala e me desejou “feliz aniversário”, então a 
Diana também e disse para eu ser sempre uma boa pessoa, que eu tenha sorte e sempre 
amoroso e me beijou 3 vezes, então a Lisa também, a Dasha, a Sasha, o Vlad. Daí a 
professora me chamou para ir lá na frente e então ela me deu um cone com doces para 
eu colocar na mão, ela faria umas perguntas para o pessoal da sala e quem acertasse eu 
iria até essa pessoa e daria um doce para esta pessoa. No final ela me desejou feliz 
aniversário e também me deu doces. Quando a aula dela terminou me perguntou porque 
meu nome era Igor e quantos anos eu estava fazendo. Disse para ela que estava fazendo 
18 anos e que meu nome era Igor, porque meu pai gostava muito da Rússia e colocou 
um nome russo em mim. 

 Na aula de inglês a Ksenia, nossa professora, me desejou feliz aniversário e me 
deu um doce também. E ela disse também que eu já podia casar pois tinha 18 anos e 
falou pra eu escolher uma menina da sala, hahahahah. 

 Na aula de Sociologia as meninas disseram para a professora que era meu 
aniversário e ela então desejou feliz aniversário e que eu aprenda muito e conquiste 
muitas coisas e queria saber como eu iria comemorar meu aniversário, disse que no 
sábado ou no domingo com minha família no boliche. 

 

Eu e minha família jogando boliche 



Na aula de geometria a professora me deu chocolates. 

 Quando cheguei em casa fui para meu quarto, e encontrei alguns pacotes de 
presentes junto com os demais que eu tinha deixado lá, além de vários balões escritos 
“feliz aniversário”, desconfiei que tinha sido a Dasha. 

 Neste tempo minha avó me ligou do Brasil, daí chegou o Andrei e me deu de 
presente uma caixa de Ferrero Rocher, nos abraçamos e conversamos e perguntei para 
ele se ele tinha deixado os balões lá ele disse que não, então tive certeza de que foi a 
Dasha. Quando estava indo para a casa do Paolo encontrei a Dasha no caminho e 
agradeci pelos presentes e balões, ela deu uma risadinha. 

 Meus pais do Brasil me ligaram para parabenizar pelo aniversário então contei 
para eles tudo que tinha havido neste dia aqui na Rússia e meu pai disse que quase 
chorou. Também falei com a Raissa, minha irmã natural e com o Dyonathan meu primo 
no Brasil, enquanto isso o Paolo fazia um vídeo meu conversando em português 

 A embalagem do presente que a Vlada me deu era muito bonita e eu estava com 
dó de abrir aquele embrulho mas ela me disse que tinha comida lá dentro.   

Minha família desejou feliz aniversário também. Conversei com minha mãe 
Natalia sobre os hotéis em Votkinsky e ela me disse que iria procurar. Eram hotéis para 
minha família brasileira ficar hospedada já que eles queriam vir para a cidade conhecer 
e também me visitarem. 

A Dasha me perguntou quanto seria o bilhete do Brasil para a Rússia, pois ela 
estava interessada em saber, e então a Natália disse que o período que minha família 
viria para a Rússia seria o mais feio de todos, afinal o gelo está derretendo e tudo sujo, 
muita lama e as árvores ainda estão todas com aparência de mortas, muito feio mesmo. 
Mas minha família não podia mudar, pois todas as passagens e reservas na Itália – onde 
também passariam – já estavam compradas. 

13 – Me arrumei e fui para a escola, tínhamos algumas aulas e durante a aula de 
Matemática a Nástia me encontrou e pediu para eu contar como foi o dia do meu 
aniversário, nisto a Vália chegou e me presenteou com um chocolate e me 
parabenizando pelo meu aniversário e também feliz ano novo – que já era velho. 

 Falei com meu pai sobre a possibilidade de ir para Izhevsky no sábado pois a 
Krisztina voltaria para a Hungria. 

 Na conversa que tive com a Vlada nesta noite pelo celular, percebi que ela tinha 
melhorado e já está muito bem. Daí recebi também uma mensagem da Valentina (minha 
irmã intercambista no Brasil) que ela tinha deixado de presente para mim a camiseta 
dela com os dizeres “Your Girlfriend, My Girlfriend” que tinha ganho do ex-namorado 
dela que quando ela estava no Brasil meteu o pé na bunda dela. Neste dia ela estava 
indo embora do Brasil, meus pais gostaram muito dela e do tempo que passaram juntos, 
até passaram pela Itália para visitá-la quando vieram aqui na Rússia. O mesmo 



aconteceu com o belga Pieter-Jan que foi realmente um filho para eles (como dizem 
meus pais) e também se encontraram na Itália.  Eu realmente fiquei muito feliz com 
o presente. 

 

Camiseta que a Valentina Veronese deixou para mim 

14 – Quando me aprontava para ir à escola expliquei para Dasha sobre as diferenças do 
inglês britânico e do norte-americano. Na escola fizemos prova de russo e eu tirei nota 4 
(quatro), lembrando que o máximo era 5.  

 A noite comemos borsch, chá, salgados e torta e também tchak-tchak. 

15 – Neste dia o pai chegou do trabalho quando eu ainda estava me aprontando para ir à 
escola e daí assisti um pouco de jornal na televisão com ele. Quando sai para a escola 
ele se despediu de mim acenando com a mão e sorrindo. 

 Na aula de russo, o meu grupo que era formado neste caso por mim, o Paolo, 
Sasha e Aline tivemos que apresentar sobre a vida de um escritor russo. Depois outros 
grupos apresentaram também.  

 

Igor safado, dando uma rosa para a Megan Fox 

 Depois do almoço em casa, onde o pai comeu borsch e me disse que estava uma 
delícia fui para a casa da Nastia, que havia combinado e lá conversamos com a mãe dela 
sobre como tinha sido o final de ano e minha amiga me deu uma camiseta vermelha, 



escrito “Rússia – Moscow” e um desenho de fundo do Kremlin. E ainda recebi “feliz 
aniversário” da mãe dela e do Maksim. Então ela me mostrou a coleção que ela tem de  
pratos que reproduzem uma paisagem do lugar de onde são. 

 

Nossa!!! Já conseguiu abraçá-la. 

 Depois comemos fatia húngara. 

 Lembrando que quando a Nástia me deu a camiseta eu a usei na casa dela e disse 
que só usaria novamente no Brasil e assim o fiz. 

16 – A primeira pergunta quando acordei foi do Andrei “você tem aula hoje?”. Sim, foi 
minha resposta, mas que não iria pois estava indo para Izhevsky conforme tinha 
combinado com meu pai pois haveria a despedida da Krisztina. “Ligue quando chegar 
Igor”, foi o recado de minha mãe. Então fui para a estação de ônibus com o Paolo. 

 Escrevi uma carta para a Krisztina “Krisztina você está fazendo um intercambio 
na Rússia assim como eu, e assim pudemos nos conhecer , muito obrigado por tudo. Sei 
que não passamos muito tempo juntos, mas foi o suficiente para nos divertirmos e não 
deixe oportunidades como essas passarem, sempre as pegue”. 

 Quando chegamos avisei minha mãe que estava tudo bem e a primeira pessoa 
que encontramos foi a Balqis, então fomos caminhar pela cidade um pouco, e depois 
fomos para o shopping onde encontramos nossos amigos intercambistas da região, 
como seria o último dia da Krisztina conosco, nós aproveitamos muito, e eu deixei 
escapar que tinha feito 18 anos, então o meu amigo Bank me disse que na Tailândia eles 
dão o número da idade em tapas na cara do aniversariante, então, claro eu levei 18 tapas 
e a Balqis me puxou a orelha 18 vezes. Tiramos muitas fotos. Muitas fotos mesmo. 
Encontrei minha mãe de Zavyalova em Izhevsky e ela me disse que era o dia do 
aniversário do Stephan filho dela. 



 A Haruna me disse sobre uma lenda japonesa chamada Rokurokubi e ela nos deu 
uma coisas estranhas para comer chamados Pocky e uns pirulitos de chá verde que só 
existem no Japão. 

 Daí todos escrevemos nos diários uns dos outros, mas eu estava sem o meu mas 
escrevi no dos outros. Logo depois encontramos o Sergei, amigo do meu pai e ele disse 
que poderia  nos levar para Votkinsky, então nos despedimos da Krisztina. No caminho 
de volta conversamos sobre universidades, animais, países e clima. 

 Quando chegamos em casa contei para minha mãe que tínhamos encontrado os 
amigos deles em Izhevsky e que tínhamos voltado com ele e também sobre nossas 
conversas na estrada. 

 Minha mãe me mostrou uma caixa que havia chegado do Brasil que era para 
mim. Era a cesta que minha família tinha enviado para nós, com comida e uma carta. 
Traduzi para minha mãe o que havia sido escrito. 

 Eu e minha mãe começamos a conversar sobre várias coisas e daí chegamos no 
assunto sobre jogos de sorte, então fizemos um 
jogo lá. Apagamos as luzes, colocamos um copo 
de água com a aliança dela lá dentro e outro 
copo de água com sal e outro com açúcar e eles 
estavam cobertos então não podia vê-los, então 
se eu pegasse o copo com açúcar teria um ano 
ótimo, se pegasse o com sal teria um próximo 
ano difícil e se pegasse o com a aliança no 
próximo ano me casaria. 

 E por incrível que pareça o copo com a 
aliança foi o que peguei, e naquele momento 

chegam em casa o pai e a Dasha. E eles entenderam o que nós estávamos testando, mas 
parece que eu não tive tanta sorte né. Na janta comemos pelmeni.  



 

Lindas ninfas de minha classe de aula 

 Mais tarde já, recebi uma mensagem da Anna dizendo “feliz aniversário” e 
também se desculpando pois tinha esquecido do dia do meu aniversário e me disse que 
eu era a única pessoa que ela tinha conhecido que estava sempre sorrindo e nunca ficava 
triste e o mais engraçado também. 

17 – Neste dia, que era domingo, acordei as 9:40 horas e perguntei para minha mãe se 
ela precisava de ajuda. A Dasha me avisou que iríamos no boliche ao meio-dia. No 
boliche minha família me presenteou com uma camiseta branca e quatro fotos nossa que 
eles mandaram bordar na camiseta. 

 Fui para a casa da avó Valia e ela nos deu muita comida para levar para casa. A 
avó me perguntou se eu já tinha encontrado uma menina na Rússia então fiquei quieto. 

 Quando retornei para casa ajudei a cortar batatas e beterrabas e o Andrei fez um 
suco que tínhamos recebido do Brasil e o sabor foi de manga que minha família da 
Rússia gostou, a Dasha disse “porque sua família enviou comida para nós, eles pensam 
que não temos aqui”, daí a mãe disse “eles enviaram para provarmos”. 

18 – Acordei atrasado neste dia e avisei o Paolo para ele ir sozinho à escola. Quando 
cheguei na escola encontrei a Irisha (nome carinhoso para Irina) e ela me disse “se troca 
rápido que eu vou te esperar”, pois quando chegamos na escola temos que trocar os 
sapatos e tirarmos as blusas pois é aquecido, e daí fomos para a aula de História. Na 



aula de Russo a professora me passou um poema que eu teria que ler para a sala num 
outro dia.   

 Depois em casa a Dasha chegou correndo e saiu correndo para aula de guitarra 
dela, depois tirei fotos dos meus presentes e enviei para minha família. 

19 – Na escola foi um dia normal, a tarde fiquei em casa me preparando para mergulhar 
na água congelada, que é o que os ortodoxos e cristãos fazem no dia de natal, mas nisso 
eles mantém por umas duas semanas o lago com uma parte em forma de cruz aberta 
para o mergulho, mas antes de irmos mergulhar fomos para a casa do pai do pai (meu 
avô) pois era o aniversário dele, lá após jantarmos e parabenizá-lo ai sim fomos para o 
local do mergulho. E essa foi a primeira vez na vida que achei que ia morrer congelado 
de verdade. 

20 – Fui na quarta aula para escola quando cheguei na sala o pessoal estava dançando e 
preparando a apresentação para o próximo sábado.  Depois das aulas enquanto me 
aprontava para ir embora encontrei a Irina e ela mandou subir de volta pois iríamos 
ensaiar para a apresentação de sábado, então o fiz. Depois dos ensaios, agora já na 
saída, encontrei as mulheres da limpeza e nós começamos a bater papo, então elas me 
disseram que eu falava bem o russo e também me perguntaram quando voltaria ao 
Brasil além de quererem saber sobre as novelas brasileiras, pois na Rússia são 
transmitidas muitas novelas brasileiras. Depois voltei para casa e assisti “Tá Chovendo 
Hambúrguer 2” e “Exterminador do Futuro” com o Andrei e a Dasha. Nos intervalos 
fizemos guerra de travesseiros.  

21 – Nesse dia nada de muito diferente aconteceu, para começar e fui para escola, lá 
tudo ocorreu normalmente, depois das aulas fomos filmar para as apresentações de 
sábado e enquanto filmávamos, um bêbado apareceu e começou a puxar conversa. Mas 
as meninas que estavam gravando cortaram o barato dele e mandaram ele embora, 
terminamos as filmagens e voltamos para casa. Em casa nada muito interessante 
aconteceu. 

22 – Nada de incomum nesse dia, mas durante o entardecer eu fui com meu pai retirar a 
neve no Jardim, pois estava demais. Lá, enquanto nós trabalhávamos, batíamos um papo 
também. 

23 – Quando cheguei à escola fiquei conversando um bom tempo com o porteiro Genia 
(como já mencionei anteriormente). Quando eu estava no banheiro encontrei o George 
(em uma tradução literal, resumindo um amigo), e sem querer ele foi brincar e acabou 
acertando meus óculos, nisso ele caiu no chão e quebrou. Então tentamos arrumar de 
todas as formas pois teria que apresentar uma peça neste dia juntamente com minha sala 
de aula e sem os óculos não dava, mas não conseguimos consertá-lo, e daí pedimos 
ajuda para o professor de Mecânica e ele então consertou amarrando com um fio de 
cobre a perna dos óculos e isto seria muito importante pois fiquei com ele assim até 
muito tempo depois de meu retorno ao Brasil. Com isso pude apresentar a peça que 
falei. Depois das apresentações nos despedimos de nossos colegas, fomos eu, Paolo, 



Anna, Liza para o New York Café, lá recebi de aniversário chocolates, uma meia 
personalizada bem quente para o frio, uns chicletes que não produziam mais em 
Votkinsky e então elas fizeram um discurso parabenizando-me pelos meus dezoito anos 
e nos divertimos muito lá e então fomos caminhar pela cidade. Quando chegou a noite 
nos despedimos e voltamos para nossas casas. 

 

Eu com monumento em Izhevsky 

 

Paolo e eu em Izhevsky     Rei gelado no trono 

24 – Meu pai queria que eu fosse esquiar com ele, mas não fui neste dia. Depois o pai e 
a mãe foram para o jardim tirar a neve mas também não fui pois já faziam três dias que 
não escrevia e precisava colocar em dia o diário e também ajudei o Andrei nas tarefas 
de inglês dele. 

 Quando meus pais retornaram a mãe nos mostrou um vídeo do pai pulando na 
neve lá no jardim, foi engraçado, pois ele saltou na neve e desapareceu no meio de toda 
aquela neve.  



 

No dia de Santa Efigênia entrei na água gelada (Putz) 

 Mais a noite falei com minha família no skype e com uma menina de São Paulo 
que viria para a Rússia fazer intercambio também e que meus pais naturais pediram para 
ela conversar comigo.  

25 – Neste dia eu não encontrei a chave da casa quando sai, mas a encontrei depois 
quando caminhava para a escola. Durante a segunda aula eu fiquei na cantina com a 
Anna ajudando ela a fazer os exercícios de matemática. Então na terceira aula entrei na 
sala pois as duas anteriores eram eletivas e não eram de russo e nisso a Vlada quando 
me viu disse “Ah bom dia Igor, onde você estava? Já se passaram duas aulas, sabia?”. 
Então eu respondi “eu perdi o ônibus” e todos riram pois eu morava muito perto da 
escola e ia todos os dias caminhando. Depois das aulas fui ao mercado e à noite eu e o 
Paolo fomos para a academia, lá um instrutor queria fazer uma entrevista comigo e eu 
recusei pois não era russo e portanto não falava como eles e foi ai que ele ficou animado 
e me convenceu a filmar então chamei o Paolo e fizemos a entrevista. Depois voltamos 
para casa e quando cheguei em casa fui tomar banho e nesse dia o banho foi gelado, 
pois o frio era muito. 



 

Eu e o Paolo num restaurante em Izhevsky 

26 – Quando estava no caminho para a escola percebi que estava sem uniforme e daí 
voltei para colocá-lo. Depois de um dia normal de aula o dia terminou sem grandes 
acontecimentos. 

27 – Quando acordei não tinha ninguém em casa, então me aprontei para ir para escola e 
chegaria na terceira aula. Foi um dia de aula puxado, pois tínhamos teste de matemática 
e depois das aulas fui para a academia e lá conversei com um menino que tinha 
hospedado o Emiliano (um italiano que fez intercâmbio anteriormente em Votkinsky). 
Mais a noite eu fui para casa do Paolo e lá a Ksenia nos contou as aventuras de quando 
era jovem, ficamos tão fissurados que eu perdi a hora e quando voltei para casa, já eram 
mais de 20 horas, então conversei com meu pai sobre ele mesmo e também sobre meu 
pai do Brasil serem tão parecidos e enquanto isso o Augusto Akira me ligou e então 
disse para ele que retornaria no outro dia pois já estava muito tarde. 



 

Paolo e eu preparando batata 

28 – Durante os intervalos entre uma aula e outra, encontrei a Ksenia (professora) e ela 
disse para eu não cortar o cabelo pois estava bonito e estava ficando enrolado, pois na 
Rússia é raro alguém ter cabelo enrolado. Na última aula, a de física, conversei com a 
professora e discutimos vários assuntos como; luz, reflexão, refração, visão, 
radioatividade e outros, nisso ela me disse que estava impressionada por eu conhecer 
sobre esses assuntos, depois de uma hora ela disse que estava muito boa a conversa, mas 
tinha que correr atrás de algumas coisas e teve que ir embora e então voltei para casa e 
fiquei até a  noite, não sai nem para caminhar com meus amigos nesse dia, mas avisei o 
Paolo que minha mãe natural estava trazendo Guaraná Antarctica para ele, pois ele tinha 
pedido para trazer, pois uma vez foi ao Brasil e tomou deste guaraná e gostou muito. 

 

Paolo e eu com novo amigo    Eu e Vlada 

 



 

Eu e Vlada    Eu e Vlada 

 

Eu, Ania e Lisa 



 

Festa na escola 

 

Estou preparado – vamos à luta   Coitadinha 



 

Que torta deliciosa 

 

Vamos logo cara!!!!    Que leitura fácil até de ponta cabeça eu sei. 



 

Ryu (Tailândia) e eu durante encontro do AFS   Andrei dando um jeito no Paolo 

 

Titanic? 



 

Comida boa na casa da Ania 

29 – Comecei a aula lendo um poema para todos já que a professora tinha pedido alguns 
dias antes. Nesse dia aprendemos a montar e a desmontar uma AK-47. Fomos eu e o 
Paolo para a academia. Depois fomos para minha casa e lá “jogamos conversa fora” até 
ele voltar para sua casa. Então fui ajudar a Dasha a ajudar o Andrei em suas tarefas de 
inglês. 

30 – Era Sábado 
e quando 
acordei a Dasha 
estava ao 
telefone com a 

Nástia 
combinando de 

nos 
encontrarmos à 
tarde para 
jogarmos jogos 
de tabuleiro. 
Neste dia 

também 
teríamos jogos 



de sala contra sala, e seria levantamento de peso, tiro, flexão, abdominais, queda de 
braço. Eu participei de duas modalidades, sendo na de tiro onde consegui 3 pontos e na 
de flexões que venci com 30 flexões em 30 segundos, então finalmente apareceu o 
Ruslan (um amigo que já mencionei no livro) que tinha ficado no hospital cerca de 30 
dias, pois teve alguns problemas pessoais. Quando terminaram as competições ajudei o 
pessoal a arrumar as coisas por lá. 

Quando cheguei em casa a Dasha me perguntou se eu iria para a casa da Nastia 
mais tarde, disse que sim, afinal tinha sido convidado para comer e beber chá lá. 
Quando minha mãe chegou ajudei-a a arrumar as coisas que tinha trazido do mercado, e 
ganhei um sorvete, só não podia esquecer de comê-lo mais tarde, pois eu e a Dasha 
estávamos indo para casa da Nastia, chegando lá encontramos o Paolo, depois de nos 
divertirmos e fazermos lanchinho voltamos para casa. 

 

Estamos exaustos depois das brincadeiras 

31 – Meu pai me convidou para ir ao jardim com ele e a mãe, mas eu já tinha 
combinado com uns amigos para irmos ao New York Café. Então meus pais foram para 
o jardim. E a Dasha ficou em casa, pois estava doente, tinha pego gripe, tentei ajudá-la 
em alguns serviços de casa, mas ela não quis.  

 Então mais tarde fui caminhar pela cidade junto com amigos e comprar algumas 
coisas, além de comer hambúrguer. Na volta para casa o Paolo falou de alguns de seus 
problemas para mim e eu o ouvi e procurei ajudar, pois dizem que a conversa é o que 
mais ajuda a solucionar problemas. 



 

Na classe (bagunça)   Espere um pouco Paolo 

 

Vlad e eu na escola 



 

Diana, eu e Paolo    Diana e Igor 

 

Diretora do AFS      Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FEVEREIRO-2016 

01 – Nesse dia, nas aulas de Educação Física, fomos esquiar na floresta, como eu ainda 
estava em treinamento nisso ai, eu esquiei junto com a Vlada. De volta a escola, 
enquanto estávamos indo embora a Anna nos encontrou e presenteou o Paolo com uns 
ingredientes italianos que a tia dela tinha trazido da Itália. No caminho para casa 
voltamos com a Nástia e Valia e eu as ensinei algumas palavras em português. Quando 
cheguei em casa a Dasha não estava muito bem ainda e tinha marcado uma consulta no 
hospital, então eu dei um pirulito japonês de chá verde que tinha ganho e estava 
guardando para levar ao Brasil, mas talvez a ajudasse  nem que fosse só um pouquinho. 
Então mais tarde ela foi se consultar e meu pai disse para eu comer frutas para não ficar 
doente, então o fiz e li também alguns poemas que talvez fosse recitá-los na escola. 

 

Bank, eu e minha família Pavlov em Zavyalova 

02 – Na escola foi um dia normal, depois fui para a casa do Paolo e enquanto 
preparávamos uns biscoitos de chocolate, o pai da Ksenia (nossa conselheira) chegou e 
então pude conhecê-lo. Quando os biscoitos estavam prontos comemos todos e então 
voltei para casa e o Georgi me ligou avisando que no dia 22 haveria uma conferência de 
animes em Izhevsky e me convidou para irmos juntos com a Lisa e mais um amigo 
deles. 

03 – Acordei com o Andrei me chamando para irmos à escola na segunda aula, mas eu 
iria somente na quarta aula, então dei 6 (seis) rublos para ele pois ele iria pegar o ônibus 
à tarde e estava sem grana. Fui para a escola e depois caminhei pela cidade com o Paolo 
e o irmão dele. 



04 – Fui para a escola caminhando com a Dasha e minha primeira aula era Informática, 
neste dia comi cachorro-quente na cantina da escola, conversei com a professora de 
ciências naturais sobre o Mendeleiev, aquele russo doidão que criou a tabela periódica e 
que é utilizada em todos os cantos do mundo. Em casa a mãe me trouxe uma panqueca 
com um monte de coisas dentro dela, nunca tinha comido uma panqueca assim.  

 

Na casa da família de Zavyalova no verão 

05 – Ao acordar conversei com a Dasha antes de ir para a escola, afinal neste dia ela iria 
para o hospital para ser consultada. Neste dia a professora Ksenia nos disse que 
teríamos orientação novamente em Zavyalova e em Mozhga teria uma conferencia para 
professores e perguntou se gostaríamos de participar, mas que daí deveríamos 
apresentar nosso trabalho sobre os estereótipos russos mas em russo. Aceitamos. 

 Na aula de literatura a professora pediu para eu ler um poema em russo, e  eu 
que acreditava não ter o conhecimento fui muito bem e todos bateram palmas. 

06 – Poxa, neste dia eu acordei cedo, seis horas. Mas fiquei na cama até as 11 horas. 
Como eu teria apenas uma aula neste dia, decidi não ir. 

 Fomos para a casa da mãe do meu pai e lá conversamos com a avó muitas 
coisas. 



 

Toda a família de Zavyalova 

 Justo neste dia que não fui para escola a Nástia me disse que a professora 
mencionou na aula de literatura dela sobre mim, sobre que eu lera poemas difíceis e 
analisava os mesmos em russo, e que deveriam pegar um exemplo comigo, pois faço o 
que os russos não fazem. Mas na minha opinião isso é uma parte do intercâmbio, fazer 
mais e não menos. 

 Quando voltamos para casa, eu e o pai fomos levar o lixo para fora e também ao 
mercado comprar coisas para casa e ele me disse que o meu russo estava evoluindo 
bastante, pois a cada vez que nós conversávamos ele percebia a diferença. Isto foi muito 
bom de se ouvir. 

 Falei para ele que mais alguns dias teria orientação em Zavyalova e depois uma 
conferência de animes em Izhevsky e ele me disse vá e aproveite todas as coisas que 
queira conhecer aqui na Rússia enquanto estiver aqui. 

 



 

Svetlana Pavlov e o pai em Zavyalova 

 

Frutas do verão em Zavyalova 

 

Durante passeio família Pavlov 



 

Maksim      Durante passeio família Pavlov 

07 – Tomei café com minha mãe que era a única que estava acordada e fomos assistir 
televisão e estava passando um desenho para crianças. 

 A mãe foi para o Jardim e o pai chegou da pescaria. 

 Fui para a casa da Anna e lá encontramos uma alemã que ficaria em sua casa por 
três semanas. Conversei bastante com os pais da Anna, sobre uma caneca do Brasil que 
muito tempo atrás tinha dito que entregaria e sobre o carnaval que eles tinham visto na 
televisão, mas argumentei que para nós no Brasil o carnaval também trás muitos 
problemas e não é só aquela beleza que aparece na televisão. Também sobre o vírus 
zika.  

 Fiquei sabendo que nesta época haveria em Votkinsky alguns alemães que 
ficariam três semanas também e não só a menina que estava na casa da Anna. 

 

Conferência de anime 

 



 

Conferência de anime 

 Como já eram 21:30 horas a mãe da Anna me levou em casa. Ela me disse para 
voltar outras vezes em sua casa e que sua filha mais nova, a Veronica (Nika) tinha 
ficado muito feliz, pois eu havia brincado muito com ela. 

 Quando entrei em casa meu pai queria saber tudo o que tinha acontecido neste 
dia, contei para ele e ele me convidou para ir à patinação no dia seguinte. 

08 – Quando acordei vi as fotos que tinham me mandado da festa na casa da Anna no 
dia anterior. Daí fomos para a casa da avó e de lá iríamos patinar. A avó tinha feito uma 
comida muito gostosa para mim e comi com vontade. Nesse dia falei para ela que minha 
família do Brasil viria para me visitar e ela ficou muito contente, mas me disse que não 
seria legal para eles pois “aqui não tem nada para se ver”. 

 Também conversamos sobre os livros publicados do meu pai. 

09 – A Irina, nossa professora de russo,  nos contou sobre os trabalhadores da fábrica (a 
indústria principal que existe aqui em Votkinsky) que quem trabalha lá não pode sair da 
Rússia e que tem um museu lá dentro mas só visita ele quem lá trabalha e também tem 
uma estação de trem lá, dentro de seus muros (mas tudo isso eu já sabia, pois meu pai e 
minha mãe trabalham lá). 

 A Nástia me contou sobre o dia dos namorados e me perguntou como que era no 
Brasil.   

 O Andrei fazia as tarefas chorando, pois o pai tinha proibido ele de mexer em 
qualquer coisa eletrônica enquanto não terminasse as tarefas que tinha. 



10 – Putz! Nesse dia acordei com o Andrei pulando em cima de mim e falando “acorda, 
preguiçoso”. Quando cheguei na escola encontrei o Paolo e o Gênia, depois várias 
outras pessoas.  

 Falei que deveria estar numa faculdade no Brasil e que 
tinha vaga numa em Moscou, mas faria mesmo no Brasil e depois 
voltaria para a Rússia e a professora me disse que as faculdades em 
Moscou são ótimas. E que em Krasnodar eu deveria conhecer. 

 A professora de russo disse que eu e o Paolo somos os 
melhores alunos do AFS que já vieram para Votkinsky. Será que 
isto é verdade mesmo? 

 Fomos neste dia para a academia e lá fizeram uma carteirinha para eu e o Paolo 
para pagarmos menos e poder fazer mais exercícios. 

12 – Neste dia o pessoal da nossa sala era quem cuidava para que os alunos não 
entrassem na escola sem o emblema de lá. 

 Fomos ao anfiteatro da escola assistir a uma apresentação sobre guerra e lá muita 
gente me conhecia e daí quando cheguei os que me conheciam falavam de mim para 
seus amigos e todos me olhavam e também para o Paolo. 

 Depois fomos comprar chocolates. E aproveitei para dar um chocolate para a 
Dasha quando cheguei em casa, ela arregalou os olhos. 

 Paolo me disse que eu iria receber muitos cartões no dia dos namorados, pois 
quase todas as meninas que me conhecem compraram cartões. 

 Quando o pai chegou em casa ele me chamou para comer com ele um tal de 
repolho enrolado na carne, que tem um nome bem estranho (Goluptsi) mas não é em 
forma de rolo e por isso ele é todo misturado e tem esse nome. 

13 – Depois das aulas saímos com os amigos e também as amigas e tive que passar no 
banco para sacar dinheiro. O Paolo também me pagou o que estava me devendo e fomos 
comprar materiais para fazermos um ursinho. Fomos também numa padaria comer algo 
e beber suco. 

 Ao retornar para casa, lavei meus sapatos e meu pai me convidou para ir esquiar 
e ele ficou muito feliz quando aceitei seu convite, até me perguntou mais umas três 
vezes se eu iria mesmo, pois esquiar é algo que eu raramente faço por não saber fazer 
mesmo. 

14 – Acordei as 10:20 horas, pensando que iríamos esquiar no gelo e enquanto eu 
tomava café, o pai disse que ninguém queria ir e então estava cancelada a patinação, 
mas iria ao jardim preparar o banho russo. 



 Entreguei para Dasha um coração de papel que tinha comprado e desejei feliz 
dia dos namorados. No jardim ajudei o pai a tirar a neve do quintal. A noite o pai foi 
jogar futebol, o que gostava muito de fazer. 

15 – Acordei com o Andrei do meu lado pedindo dinheiro. Não sei para que, mas estava 
me incomodando. 

16 – Neste dia a Dasha estava muito radiante. Várias aulas neste dia. Nesse dia também 
o Dima (marido da Ksenia) ficou conversando comigo e perguntou o quanto eu já tinha 
escrito no diário e que poderia fazer um livro então. Respondi para ele que era 
exatamente isto que meu pai queria, então ele me disse “faz um filme também”. E a 
Ksenia aproveitou e me perguntou sobre o diário também e disse para ela que escrevia 
em média umas duas horas por dia, ela arregalou os olhos. 

 

Natal na região 
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Natal na região 

17 – Acordei as 8:30 horas, horário que começa a primeira aula do dia. Enviei 
mensagem para a Vlada dizendo que não iria nesta aula, pois estava fazendo exercícios 
de russo. Ela não acreditou. 

18 – Fui junto com o Paolo e o Seva para a escola neste dia, pois os encontrei no 
caminho. Quando voltei da escola não tinha ninguém em casa, então aproveitei para 
arrumar minha bolsa e minha mala. Fomos depois para a casa da Vlada e lá comemos 
pizza, mas a Vlada não conseguiu comer a pizza de peperone pois achou muito 
apimentada e contei para ela que meus pais estavam vindo para a Rússia me visitar e ela 
ficou contente e disse “você tem que me apresentar pra eles, pois quero conhecê-los’ e 
“depois apresentamos eles para minha mãe”. Concordei. Quando cheguei em casa 
terminei de aprontar minha mochila para passar três dias em outra cidade. 

19 – Acordei as 7 horas, a Dasha me entregou uns papeis do AFS para entregar à 
Ksenia, então o Andrei me abraçou e nos despedimos. No ônibus que pegamos 
conhecemos o novo intercambista de Honduras, Eduardo Meza. Chegamos em Izhevsky 
e reencontramos o Bank e a Federica e daí fomos comer juntos. Daí na escola que 
ficamos houve muita apresentação de danças e músicas, além de poemas e uma pequena 
peça teatral. Quando cheguei na casa da família Pavlov os cumprimentei e subi para o 
quarto e o Bank ficou comigo nesta casa. Havia um delicioso arroz, além de outras 
comidas também. No quarto o tailandês me contou muita coisa sobre sua vida na 
Tailândia. Daí chegaram em nosso quarto os nossos irmãos daquela casa Stepan e Filipe 
e ficamos conversando muito, sendo que fomos dormir as três horas da manhã. 



20 – Comi panqueca de batatas e duas maçãs que a Svetlana Pavlova tinha feito. Neste 
dia pintamos nosso ovo de decoração, que é uma tradição da Rússia. No almoço fomos 
à um restaurante da cidade almoçar. Recebi um cartão postal de Ekaterimburg da 
Masha. Na janta, em casa a mãe fez macarrão com frango e novamente estava muito 
gostosa a comida dela. A dona Pavlova ficou sabendo que minha família do Brasil viria 
para a Rússia e me disse que fazia questão que eles fossem conhecê-los em sua casa 
aqui em Zavyalova. 

21 – No café da manhã estava toda a família e eu e o Bank também. Então chegou a 
hora da despedida daquela família. Só nos veríamos novamente quando minha família 
do Brasil chegasse à Rússia e fossemos para Zavyalova.  

 Depois meus pais de Votkinsky vieram nos buscar na escola onde estava 
terminando a orientação. Voltamos para nossa cidade conversando e o Paolo estava 
conosco. Nesta noite eu ficaria de homem da casa como disse meu pai, pois eles iriam 
viajar. Então fiz um vídeo mostrando minha casa, ou melhor o apartamento onde eu 
morava com minha família russa.  

 Levei o lixo para fora, fui ao mercado comprar pelmeni para o café da manhã e 
voltei para casa. Então depois em conversa pelo skype com minha família do Brasil 
descobri que meu pai tinha falado com a Daria e pedido para eu cortar meu cabelo. 

22 – Acordei cedo pois tinha que ir até a estação de ônibus pois iria para o festival de 
animes. Quando chegamos no local mostrei meu passaporte e a mulher russa disse 
“Uhhh que difícil”. Comprei um boton para a Raissa do Totoro e uma camisa do Kaneki 
Ken para mim. 



 

Ania, Lisa, eu e Paolo 

 Quando cheguei em casa de volta do festival já eram 21:45 horas e meu pai ficou 
bravo pois não tinha avisado que chegaria tarde. Só ele estava acordado. Comi sopa e 
carne assada. 

 Também combinei com o Augusto (o outro menino brasileiro que estava na 
Rússia) que quando chegássemos no Rio de Janeiro ficaríamos um dia lá, aproveitando 
e que nossos pais tinham concordado. 

23 – Konstantin, meu pai, me acordou as 10 horas neste dia. Quando cheguei na sala 
todos estavam lá e minha mãe tinha feito omelete para mim. Eles estavam me esperando 
para irmos para a casa dos avós (pais do meu pai) e lá comemos pizza, torta e chá. Ela 
viu que minhas unhas estavam grandes e então pegou uma tesoura e cortou todas.  

 Fomos para a casa dos avós (pais da mãe). Lá comemos de novo e ficamos todos 
conversando. 

 Esqueci de dizer mas este dia era feriado, era o Dia do Protetor do País, 
comemorado por todos os homens. De manhã a mãe tinha me perguntado se eu sabia 
que feriado era e confirmei para ela que sabia. 

 Fomos patinar no gelo e eu e o pai fomos jogar hockey. Patinei com a Dasha e 
ficamos conversando e o pai tentou nos ensinar como dar derrapadas, além da Dasha 
tentar me derrubar mas não conseguiu, ao invés disso eu que a derrubei. Depois ela 
encontrou amigos da sala de aula e ficou conversando com eles. 



 Voltamos para a casa dos avós e jantamos e então lavei toda a louça deles. A avó 
me disse que era pra eu falar somente em inglês com a Dasha e ela somente em russo 
comigo, daí nós dois estaríamos aprendendo. 

 Daí a avó comentou sobre um documentário que apareceu na televisão onde a 
família do Paolo apareceu e que a nossa também deveria ter aparecido, mas o pai disse 
que ele não gostava disso e eu também. Na verdade eles tinham me convidado na escola 
para fazer uma entrevista, mas eu não quis.  Quando chegamos em casa fiz um café para 
minha mãe que ficou me agradecendo, um chá para o Andrei e um lanche para a Dasha. 
O pai não quis nada. 

24 – Acordei com o Andrei pulando em cima de mim e a Dasha já indo para a escola. 
Antes de ir para escola fui comprar chiclete de menta para a Vlada e quando a vi na 
escola entreguei os chicletes para ela. No final da aula de russo entreguei para a 
professora a relação de poetas brasileiros que tinha feito, ela me agradeceu e disse que 
iria pesquisá-los na internet. 

 Em casa a Dasha me lembrou que quando retornar ao Brasil tenho que enviar 
para ela sabonete do Brasil e que o Andrei vai para o Brasil comigo dentro de minha 
mala. 

 No final do dia na Rússia enviei os 
parabéns para minha mãe no Brasil. 
Aniversário dela, ela ficou muito feliz. 

25 – Enquanto eu descansava na cama o 
Andrei levantou e saiu do quarto, deixando a 
porta aberta e daí a Dasha já brigou com ele. 

 Assistimos na biblioteca da escola 
apresentações sobre os maiores protetores da 
Rússia na mitologia, como Svetogov e os três 
Bagatari (em uma tradução livre).  

 Fomos para a cidade e numa padaria 
comemoramos os 6 meses na Rússia, eu e o 
Paolo. 

27 – A mãe foi cedo par o jardim enquanto eu 
esperei a Dasha e o Andrei chegarem para 

irmos juntos também. Falei com o Augusto neste dia para combinarmos as coisas do 
hotel no Rio de Janeiro quando voltássemos para o Brasil. Depois de comermos fui 
lavar a louça.  Brincamos também de guerra de neve. 

 Quando chegamos no jardim a mãe deu uma pá para mim e tirei toda a neve que 
estava trancando o caminho. Recebemos visitas no jardim e só voltamos para casa no 
final do dia. 



 O pai pediu para eu preparar alguns pães e frutas e a mãe fez pelmeni e salada 
com arroz e o pai serviu vinho para todos nós. A Dasha queria provar o vinho e então 
ofereci meu copo para ela que pediu rapidamente, então a mãe imediatamente falou “ele 
ofereceu o copo dele e ela pegou rapidamente”, não sei mas acho que é algum tipo de 
superstição de amor. 

28 – O pai me chamou para irmos na floresta caminhar. Depois fomos na casa da avó 
Valentina que era o aniversário dela.  

29 – O Andrei estava mexendo no meu celular e a Dasha, como sempre, brigando com 
ele.  

 Combinamos com o pessoal da sala de irmos ao boliche no dia 05 de março e 
comemorarmos o dia das mulheres, pois na nossa sala são praticamente só mulheres. 

 

Eu com um litro de vodca Medovura, é com mel (não contem pra ninguém) 


