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CARTA À NOSSO FILHO 

Você agora está lendo esta carta meu filho, uma carta que deixamos para que se lembre 

de nós em cada momento que precisar, em cada momento que a tristeza atingir seu 

coração. Uma carta que deixamos em suas mãos ao nos despedirmos desta inigualável 

cidade de Ekaterimburg, encravada nos Montes Urais com janela para o Ocidente e ao 

mesmo tempo para o Oriente; uma cidade de dois caminhos, uma cidade de um passado 

triste e sangrento, mas de um futuro de tecnologia visionária.  

Então ao abri-la saberá que estamos em casa de volta, em nossa velha e amável 

Dourados, aqui tão perto da fronteira do Paraguai e tão distante de sua agora cidade. 

Uma carta que foi escrita para que jamais se esqueça de nós, daquilo que a vida toda 

fizemos para que você pudesse estar neste lugar e desse o primeiro passo para 

conquistar seus sonhos. 

Assim como estamos em casa de retorno você está se preparando para seu curso tão 

sonhado, nesta cidade tão grande e especial, em outro continente, em uma parte do 

mundo que ainda não tínhamos pisado; nem nós e nem você. Uma cidade de mais de 

1.400.000 habitantes e fundada em 1723 sendo hoje a quarta maior cidade da Rússia. 

Ekaterimburg tem média de temperatura anual de 3° C. 

O amor que nos une, meu filho, você pôde perceber durante toda sua vida até agora e 

daqui para frente também e isto ficou muito marcado nesta viagem que grande parte da 

família saiu do Brasil para lhe acompanhar até Ekaterimburg e deixá-lo na universidade 

de UrFU, УрФУ (Universidade Federal dos Urais, em russo Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина). Esta grande jornada 

para conquistar teu sonhado diploma começou muito tempo antes, meu filho, quando 

você pisou o primeiro pé numa escola, naquele longínquo “jardim da infância”, como 

por aqui costumamos chamar. Lá em sua mente já começava a se formar o que hoje 

estaria claro para você que seria o curso de Engenharia Mecatrônica. Mas não 

poderíamos pensar em momento algum que seria tão longe assim. 
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Tão longe, nosso homem foi, provando seu valor, numa universidade fantástica e 

maravilhosa que tínhamos que ver com nossos próprios olhos também, afinal a UrFU 

foi fundada em 1920 sendo a maior universidade federal da Rússia, e está entre as dez 

melhores do país, participando do Russian Academic Excellence Project 5-100 desde 

2013, possui 17 institutos, com 14 prédios educacionais, 13 dormitórios, 13 instalações 

desportivas, 438 salas de aula multimídia, contando com 35 mil estudantes e cerca 

destes 2.000 são estrangeiros de cerca de 80 países, a Universidade Federal dos Urais 

possui cursos anuais de verão e inverno com ensino em inglês em mais de 24 programas 

de bacharelado ou até mesmo pós-graduação dentre as diversas faculdades, além disso 

tem 400 acordos internacionais de colaboração com programas de intercambio d 

estudantes em 96 universidades de 27 países, também conta com 12 laboratórios 

internacionais... essa, meu filho é a universidade que você pisa a partir deste momento e 

o endereço que podemos lhe encontrar por alguns anos será então o da Ulitsa Mira, 19 

Yekaterinburgo, Sverdlovskaya Oblast. 

Somos vencedores filho, e você sabe tanto quanto nós por tudo que lutamos e que agora 

é chegado seu momento. 

Muitos quilômetros nos separam agora, mas nossos corações estão ainda mais juntos, 

mesmo nesta distância estamos torcendo unidos para que você supere etapa após esta 

para atingir seu sonho, seu objetivo, seu diploma, como sempre nos afirmou. 

E assim filho, aqui você já sabe isso de muito tempo atrás que inúmeras pessoas que 

mesmo preocupadas e com saudades imensa torcem por você. 
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Um dia você falou que eu fui o único que lhe apoio nesta boa loucura, ir para tão longe 

em busca de um sonho, mas mesmo apoiando tudo isso você sabe que chorei muitas 

vezes, em muitas noites lembrando que estaria distante... mas ao mesmo tempo meu 

coração se enchia de alegria por vê-lo feliz. 

Uma coisa que jamais deve esquecer filho, que nós sempre te amamos e apoiamos, 

mesmo brigando em vários momentos e é isto que reforçou ainda mais nosso amor. 
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E saiba que o melhor para você sempre será o melhor para nós. 

E os pais que amam seus filhos jamais os abandonam mesmo nos momentos que parece 

que e nada vai dar certo, mesmo quando tudo parece estar indo para trás mesmo quando 

tudo parece estar em dificuldades. 

Por muitas vezes estive dirigindo e lágrimas caindo sobre o volante. Sabia disso? 

Pensando em momentos que você passava por indecisões e torcendo para seguir um 

caminho de esperança e sucesso. 

Sabe filho quando quebrou o braço choramos e lembramo-nos disto até hoje. Sabe filho 

quando quebrou seus dentes a tristeza tomou conta de todos nós e de nossos corpos 

porque um pai, uma mãe chora quando um filho passa dificuldades, imagina então 

quando acontece essas tragédias.  

Saudades é nosso lema agora e isso em todos os momentos nos consome. Mas isso é 

assim mesmo 

Um pai jamais deveria morrer depois de um filho (o ritmo normal da vida deveria seguir 

sempre) a dor é imensa e isso é o que é importante em nossa vida. 

Filho vá à luta, você é a coisa mais importante para todos nós (mães, avós e todos os 

demais...) você é nosso diamante entenda isso. 

Agora estamos aqui e você ai, mas sempre unidos pela realização deste sonho que para 

todos nós é importante. E com certeza, dentro de poucos anos, estaremos ai na festa de 

conclusão do curso e do tão sonhado diploma. 

 

Walter Veroneze 
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