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Capa: Desenho da Raissa guerreira samurai realizado por Haruka Kimura, amiga de 
escola em Kitami. No ideograma azul escrito “diversão” e abaixo no desenho em 
amarelo escrito “Raissa”. 
 
 

 
 
 
Baseado em personagem de anime, Raissa tem o poder da diversão e é sempre alegre. 
Ela usa uma katana leve, mas é muito forte. Ela se move como que dançando e atinge os 
objetos com muita força e quando sua arma dança em suas mãos parece uma onde de 
luz. Está sempre muito feliz e faz a tensão ao redor diminuir e todos se divertirem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ESCRITA JAPONESA 
 

A escrita japonesa moderna faz uso de três formas de escrita diferentes: o kanji que 
são ideogramas de origem chinesa e dois silabários japoneses conhecidos 
como hiragana e katakana. Também são utilizados os algarismos arábicos e o alfabeto 
latino porém não tão frequentemente como as formas anteriores. 

 

É possível representar a forma escrita da língua japonesa utilizando apenas caracteres do 
alfabeto latino num processo denominado romanização. Esta representação do japonês 
recebe a denominação Rōmaji e é utilizada principalmente pelos estrangeiros que 
desconhecem as três formas de escrita mais utilizadas no Japão ou pelos próprios 
japoneses para entrada de textos em japonês em computadores. 

 

A forma escrita do japonês pode ser completamente representada utilizando apenas os 
silabários hiragana e katakana juntamente com o rōmaji e grande parte das palavras 
também possui representação em kanji. O uso de uma forma ou outra segue sugestões 
de estilo, convenções e legibilidade. Quando espera-se que o leitor encontre dificuldade 
no entendimento dos ideogramas kanji utiliza-se um recurso denominado furigana. 

 

A escrita japonesa pode utilizar duas direções diferentes. Uma delas é cópia da forma 
chinesa onde os caracteres são escritos em colunas do topo para o rodapé da página, 
sendo as colunas ordenadas da direita para a esquerda. Outra forma é a representação 
em linhas escritas da esquerda para a direita indo do topo para o rodapé das páginas 
como no ocidente. 

 

Kanji  

 
Kanji é um conjunto de ideogramas de origem chinesa assimilados pelos japoneses. 
Cada caractere possui significado e pronúncia variáveis de acordo com o contexto no 
qual é aplicado. É utilizado para escrever nomes japoneses, substantivos e também 
representa os radicais de adjetivos e verbos. 

Também podem ter seu significado e leitura variado se tiverem dois ou mais kanjis 
juntos. 



 

 

Hiragana  
 

Hiragana é um dos silabários japoneses utilizados para se representar a forma escrita da 
língua japonesa. Utilizado principalmente em palavras que não possuem representação 
em ideogramas kanji ou se estes ideogramas tornarão a leitura demasiadamente difícil. 
Também é utilizado para representar as flexões em verbos e adjetivos bem 
como partículas gramaticais. Por exemplo, para escrever uma palavra trissílaba, 
utilizam-se três caracteres. 
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Katakana 

  

Katakana é um dos silabários japon
língua japonesa. É utilizado principalmente para representar palavras estrangeiras ou de 
natureza científica. Também é utilizado para animais ou plantas para os quais não 
existam representações comuns 
Também possui o efeito de ênfase ao texto como na escrita em
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Katakana é um dos silabários japoneses utilizados para se representar a forma escrita da 
língua japonesa. É utilizado principalmente para representar palavras estrangeiras ou de 
natureza científica. Também é utilizado para animais ou plantas para os quais não 
existam representações comuns em kanji e normalmente é usado para
Também possui o efeito de ênfase ao texto como na escrita em itálico. 
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língua japonesa. É utilizado principalmente para representar palavras estrangeiras ou de 
natureza científica. Também é utilizado para animais ou plantas para os quais não 

em kanji e normalmente é usado para onomatopéias. 
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Rōmaji  

 
O rōmaji é a forma de representar a forma escrita da língua japonesa através do alfabeto 
latino. É utilizado pelos japoneses para representar abreviaturas e palavras estrangeiras 
utilizadas dentro do contexto japonês. Também é utilizado em documentos, na mídia e 
em empresas cuja presença se estende para além do próprio Japão. 

 
 

Português Japonês Leitura em Kana 

Romanização 

Hepburn 
Revisto 

Kunrei-
shiki 

Nihon-
shiki 

Caracteres 
romanos 

ローマ

字 
ローマじ rōmaji rômazi rômazi 

Monte Fuji 富士山 ふじさん Fujisan Huzisan Huzisan 

chá  お茶 おちゃ ocha otya otya 

governador  知事 ちじ chiji tizi tizi 

encolher 縮む ちぢむ chijimu tizimu tidimu 

continuar 続く つづく tsuzuku tudzuku tuduku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em Bonito, em Dourados e em Kitami 

 
 
 
 

 
Exposição de animais em Kitami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGENS 
 
DYENIFFER (PRIMA BIOLÓGICA DA RAISSA) 
Quando fiquei sabendo que a Ra (Raissa) iria pro Japão, minha primeira reação foi 
"como assim a gente tava brincando e você vai pro outro lado do mundo?!". E no mês 
seguinte começou um ano de "Como estão as coisas por aí?", "Manda fotos" e bastante 
saudade. 
 
HEIDRUN (IRMÃ INTERCAMBISTA ISLANDESA DA RAISSA) 
Eu achei bem legal que Raissa fez intercâmbio no Japão, ela estava querendo muito ir! 
Ela já estava aprendendo japonês quando eu estava no Brasil no ano de 2017. Um dia 
Raissa, Igor, Andrelaine e eu nos falamos pelo Face Time para combinar um horário 
para ligar porque o fuso era bem diferente já que nós todos estávamos em diferentes 
países kkk! (Eu na Islândia, Igor na Rússia, Raissa no Japão e Andrelaine no Brasil). 
Mas deu certo. Meu amigo que mora na Islândia também fez intercâmbio no Japão, me 
mostrou algumas músicas em japonês e apesar de achar bem estranho, era bem legal. Eu 
liguei para Raissa e eles conversaram em japonês e como eu estava um pouco bêbada 
comecei a falar das saudades que estava do Brasil quase chorando kkk. Não vejo a hora 
para ir pra Dourados!! Especialmente pra ver Raissa, minha melhor amiga no Brasil, pra 
fazer bagunça em casa!! Boraaaaa. Sua, Heiðrún Líf Kriskris. 
 
DYONATHAN (PRIMO BIOLÓGICO DA RAISSA) 
O tempo passa, mas a pessoa de sorriso descontraído continua. Mesmo ficando meses 
longe de nós, comendo sushi o tempo todo, lembrou de todos como se aqui estivesse. 
Respostas no outro dia era o padrão, que sempre me fazia rir. Nossa japa preferida. 
 
HARUKA KIMURA (AMIGA JAPONESA) 
 
うーんと、ハイッサが来た時は留学生と仲良くなれるかもーってちょっと期待

したし機会があったら話してみたいと.おもってたw  
そのあと友達づたいで話してみて 
すごく楽しかったし、自分の知らない海外の話が聞けてめっちゃ勉強になった

！！留学生は外国に長い間 
旅立って現地の言葉を習得するから本当に大変だろうし凄いなと思ってる。い

つか自分も海外に2年くらいいてみようと おもう。 
 
Bem, quando Raissa chegou, eu esperava poder me dar bem com intercambistas e 
gostaria de conversar se tivesse a oportunidade. Então tentei conversar e foi muito 
divertido e eu aprendi várias coisas ouvindo histórias do exterior!! Os intercambistas 
viajam para o exterior por muito tempo para aprender o idioma local, então acho que é 
algo realmente difícil e surpreendente. Algum dia vou tentar ficar no exterior por cerca 
de dois anos.  
 
 
VALENTINA (IRMÃ INTERCAMBISTA ITALIANA DA RAISSA) 
 
Olá, meu nome é Valentina. Eu sou da Itália e fiz o intercâmbio no Brasil nos anos 
2015-2016. Meu pai do Brasil (Walter) me pediu para escrever uma mensagem sobre o 
intercâmbio da Raissa, quem eu chamo de ‘irmãzinha do coração’ (ela odeia kkk). A 



Raissa sempre foi determinada a fazer o intercâmbio no Japão e todos os dias ela me 
falava sobre esse lugar (eu não aguentava mais kkkk); lembro que ela até me forçou a 
assistir ‘Death note’, um mangá japonês, que achei muito legal. Uma noite eu e a Raissa 
estávamos olhando as estrelas, sentadas do lado de fora da casa, e perguntei pra ela se as 
estrelas do Japão são diferentes das estrelas do Brasil e ela disse que iria me responder 
no primeiro dia do intercâmbio dela. No dia 26-03-2019 ela me falou que no Japão 
parece que tem menos estrelas e também que estava frio demais pra ela abrir a janela e 
olhar atentamente kkkk. Durante seu intercâmbio a gente não falou muito, mas as 
poucas vezes que nos falamos ela mandou mensagens, ela me disse que estava gostando 
muito e que estava feliz. A Raissa é muito massa e não tinha dúvidas que ela iria se 
divertir e passar um intercâmbio maravilhoso. (mantido original) 
 
JUCEMAR (TIO BIOLÓGICO DA RAISSA) 
 
Raissa., fazer intercâmbio é uma das melhores formas de crescer e amadurecer. Sair da 
zona de conforto e ver coisas que nunca viu, das mais belas até as que dão mais medo e 
isso é o melhor aprendizado que podemos ter. Aproveite muito esse momento e leve 
consigo a certeza de que te amamos muito! 
 
HERMINIA (AVÓ BIOLÓGICA PATERNA DA RAISSA) 
 
Eu Hermínia avó da Raissa queria dizer algumas palavras sobre estes jovens que gostam 
de fazer o intercâmbio. É uma coisa muito boa, eles vão longe para aprender outras 
línguas e ter também uma experiência muito boa. Vai conhecer outros países. Eu admiro 
muito a coragem dos meus netos. A Raissa foi com 17 anos sozinha para o Japão. Eu 
admirei esta coragem assim como a do meu neto Igor que agora está fazendo a 
faculdade lá na Rússia. É uma experiência que dá gosto. Espero que estes jovens sejam 
muito felizes. 
 
 
WALESKA (AMIGA BRASILEIRA DO ENSINO MÉDIO) 
No momento que soube sobre o intercâmbio para o Japão não acreditei, afinal, ir para 
um país do outro lado do mundo com costumes totalmente diferente do nosso por quase 
1 ano sem nenhuma familiar por perto tem que ter muita vontade e coragem. Mas a 
surpresa não foi tanta, ela sempre me contava algo do país seja sobre a educação, 
religião e principalmente sobre a cultural, sempre tudo diferente do Brasil. O interesse 
dela em ir pessoalmente e aprender mais sobre sempre foi perceptível, no começo eu 
brincava dizendo que a comida era "estranha" e não iria gostar, mas ela tem a mente 
aberta pra viver cada momento, e eu não duvido que durante sua estadia isso tenha 
ocorrido. 
 
HANANO (IRMÃ JAPONESA DA RAISSA DA FAMILIA HIRAYAMA) 
 
にほんごでかくね 
ハイサと会えて良かったです。 
これからもりゅうがくのけいけんをいかして、頑張ってください 
また会おうねー 
じゃあもっと書く 
ハイサが来てから家が明るくなっていつも楽しかったです 



一緒にバカなことをしたり、お話したり、ブラジルのことも少し教えてもらい

ました！ 
ハイサは明るいし、面白いし、優しくて、いい子です笑 
ブラジルでも、留学で学んだことをいかして頑張ってください！ 

 
Vou escrever em japonês. Ainda bem que eu encontrei com a Raissa. Agora que seu 
intercambio acabou aproveite o seu conhecimento adquirido. Se esforce. Vamos nos 
encontrar novamente. Então eu irei escrever mais. Quando a Raissa chegou minha casa 
se tornou mais alegre, foi muito divertido. Juntas nós sempre fazíamos coisas idiotas, 
conversávamos, ela me ensinou coisas sobre o Brasil. A Raissa é uma pessoa positiva, 
engraçada, gentil, é uma boa pessoa. Mesmo aí no Brasil, dê o seu melhor. 
 

 

IGOR (IRMÃO BIOLÓGICO DA RAISSA QUE RESIDE NA RÚSSIA) 
 
"Raissa eu poderia escrever uma mensagem para você lhe parabenizando por seu 
intercambio, que você conquistou um sonho, ou dizendo que você "é o bichão" mas 
independentemente de eu escrever uma mensagem maravilhosa ou genial ela não 
expressaria o que eu sinto, nem o que eu tenho a dizer para você, então apenas direi "te 
amo". 
 
JULIA (AMIGA JAPONESA) 
 

 
 
- Nós sempre saímos juntas e eu ficava feliz por isso; 
- Nós íamos ao centro de treinamento fazer compras. Ela vinha em minha casa brincar. 
- Eu ensinei o alfabeto “kanji” pra ela; 
- Ela me ensinou bastante do português; 
- Quando eu soube que estava vindo uma intercambista eu fiquei ansiosa e então pensei 
que tipo de pessoa era e se eu seria amiga dela. 
 
FATIMA BURIN (VOLUNTÁRIA DO AFS DE DOURADOS) 
 
Raissa Veroneze, uma menina linda por dentro e por fora, que aprendi a admirar e amar, 
ao longo de nossa convivência. Eu como conselheira de suas irmãs estrangeiras, que 
fizeram intercâmbio em Dourados, das quais foram família hospedeira. Quando 



descobri que Raissa queria fazer intercâmbio no Japão, pensei: ela é louca de pedra, 
para que aprender japonês? De que lhe valerá este idioma? Mas ao mesmo tempo pensei 
também: intercâmbio não é somente para aprender um idioma, mas para conhecer outra 
cultura, trilhar outros caminhos, quase sempre opostos aos nossos, e isso é o que? 
Impulso para frente, crescimento, e foi isso que a Raissa fez. Cresceu, cresceu muito, e 
com certeza está voltando outra Raissa, mais madura, mais responsável, corajosa, 
porque sua ousadia a fez conhecer e aprender tanto. Ela foi adolescente e voltou adulta, 
cheia de conhecimentos, com uma baita bagagem que poderá conduzir seus caminhos 
doravante. Raissa, grande ser humano, que com certeza tem o suporte da família para 
esse crescimento, pois com uma família como a sua, não há empecilho algum para a 
abertura da porta do sucesso. Para ser feliz e fazer sucesso, um dos critérios é ter uma 
boa família, e você tem, com certeza. Agora você tem a faca e o queijo na mão, é só 
cortar e saborear no trajeto que Deus preparou pra você. Com os Anjos Celma, Walter, 
Igor & cia, não terá erro. Você é e sempre será sucesso, porque tem uma Legião de 
Anjos em seu caminho. Seja feliz meu amor. Sendo feliz, não haverá como não fazer 
outros felizes. Vá. Ilumine o mundo. Você é Luz.  Love you. Comitê Dourados - AFS 
PAN. 
 
HARUKA HIRANO (AMIGA JAPONESA) 
 
最初ハイッサがスピーチしてるときは、1人で知らない所に留学しに来てすご
いなって思ったよ！ 
外国人と話してみたかったから、仲良くなりたいなって思ってたんだけど、会

話できるか不安でなかなか話しかけられなかったんだ〜…… 
でも、ハイッサめっちゃ日本語上手だったしジェスチャーとか簡単な英語で会

話できたから早く話しかければよかったな〜って思ってた!! 
最終的にハイッサとすごい仲良くなれて嬉しかったよ!! 
外国語好きだから、ハイッサにポルトガル語たくさん教えてもらって今でもな

みと一緒に話してるよ!! 
もっとたくさんポルトガル語学びたかったな〜!!!! 
文化で思ったことなんだけど、日本は昼ごはん学校で友達と食べるじゃん？！ 
でも、ブラジルは家族?と食べること知ってめっちゃびっくりした!!!! 
ブラジルのご飯美味しそうだから、食べてみたい！笑 
ブラジルは日本からすごい遠い国だけど、ブラジルまで行って会いたいなって

思えるような友達になれて嬉しいよ！ 
時差とかあってお互いあまり連絡できないかもしれないけど、ハイッサ夜遅く

まで起きてラインしようね笑笑 
ブラジルの人聞こえてますか〜〜???? 
 
Quando Raissa fez seu primeiro discurso falando que veio estudar sozinha no exterior 
eu achei incrível! Eu queria falar com um estrangeiro, e queria me dar bem, mas não 
consegui falar porque estava ansiosa pra falar. No entanto, o japonês da Raissa era 
realmente bom e também conversávamos por gestos e inglês básico, então conversamos 
rapidamente! Fiquei feliz em finalmente me dar bem com Raissa!! Ela gosta de línguas 
estrangeiras, por isso me ensinou muito o português e á falar com ela! Eu queria 
aprender mais português! O que eu aprendi da cultura do Brasil foi sobre a comida, no 
Japão almoçamos com os amigos na escola, Mas fiquei realmente surpresa ao aprender 
como é no Brasil !!!! O arroz brasileiro parece delicioso, então eu quero comer! O 



Brasil é um país longe do Japão, mas fico feliz em ser uma amiga e gostaria de ir ao 
Brasil e conhecer! Talvez eu não consiga entrar em contato muito por causa da 
diferença de horário, mas Raissa (povo brasileiro vocês conseguem me ouvir ????). 
 
MIKI (MÃE HOSPEDEIRA – HIRAYAMA) 
 
私がハイサに初めて会った時、すごくかわいくてびっくりしました。去年はか

なえが受験生だったから、ホストファミリーはしない予定でしたが、最初のホ

ストファミリーが引越することになり、私達はハイサと出会うことになりまし

た。 
その結果、私達は、楽しくて、明るくて、すてきな毎日を過ごしました。9月
になり、次のホストファミリーにハイサをお願いに行く時は、とても寂しかっ

たです。 
芝桜を見たり、プールに行ったり、私の弟の結婚式に行ったり、ディズニーラ

ンドに行ったり、スキーやワカサギなど、楽しかったです。 
はなのが、学校に行けなくなった時には、寒い中、あたたかい手紙を家のポス

トに入れに来てくれました。どれだけ私とはなのが励まされたことか、わかり

ません。本当に、ハイサは、すごく優しくて、強くて、すてきな娘です。また

、必ず会いましょう‼�  
 
Quando conheci Raissa, fiquei surpresa porque ela era muito fofa. No ano passado, 
Kanae fazia cursinho, então eu não planejava ser uma família hospedeira, mas a 
primeira família de Raissa mudou-se e nós conhecemos e hospedamos a Raissa. Como 
resultado, tivemos momentos divertidos, brilhantemente agradáveis. Em setembro, 
fiquei muito triste, pois Raissa teria que mudar de família. Nós vimos às cerejeiras, 
fomos à piscina, ao casamento do meu irmão, à Disneylândia, fomos esquiar e pescar no 
lago congelado. Quando a Hanano não pôde ir à escola, a Raissa enviou uma carta 
calorosa para o correio de minha casa no frio. Não sei o quanto fui encorajada. De fato, 
Raissa é uma filha muito gentil, forte e agradável. Vejo você de novo! 
 
RINA (AMIGA JAPONESA) 
 
私は外国人とずっと話してみたいと思ってました。ハイッサは私の初めての外

国人の友達でした。 
私が彼女と仲良くなったのは昨年の6月頃でした。それから私たちはよく話し

ました。 
ハイッサはフレンドリーで面白い人でした。 
授業では漢字や数学を頑張ってました。わたしが1番おどろいたのは日本語が

とても上手くなったことです。いつもハイッサと日本語で話せるのが楽しかっ

たです。 
ハイッサはとても良い子でした。ブラジルに戻っても応援してます。 

 

Eu sempre quis conversar com estrangeiros. Raissa foi minha primeira amiga 
estrangeira. Tornei-me amiga dela por volta de junho do ano passado. Então começamos 
a conversar frequentemente. Raissa era uma pessoa amigável e interessante. Durante as 
aulas ela se esforçava em matemática e no kanji. O que  mais me surpreendeu foi que o 
japonês dela foi ficando cada vez melhor. Eu sempre gostei de conversar com Raissa em 



japonês. Raissa era uma menina muito boa. Eu torcerei por você quando voltar ao 
Brasil. 
 

SUZU (COMPANHEIRA DO CLUBE DE VOLEIBOL) 
 
4月に2年3組に転校してきて、どんな留学生が来るんだろうって思ってずっと

ワクワクしていた。教室に入ってきて、思ったことは顔がめちゃくちゃ小さく

て可愛くて日本語がとても上手だなって思ったこと。最初すずの斜め後ろに座

っててどーやって話しかけようかなって思ってた。みんなで自己紹介カードを

書いた時にハーちゃんが、「これどういう意味？」って聞いてきてきてくれて

そこから普通に話せるようになった。普通に日本語で話せててすごいなって思

った。趣味のところにバレーボールって書いてあって、すずは嬉しかった！す

ぐ「バレー部に来てね！」って誘ったね！ 
そしたらはーちゃんは「いくいく！」って言ってくれてほんと嬉しかった！す

ずの名前もすぐに覚えてくれて嬉しかった！はーちゃんはすぐにバレー部に来

てくれて、ボール渡しやボール拾いを毎日してくれていて助かったよ！バレー

部は人数がとても少なくて、ハーちゃんが来てくれただけでとてもいい練習が

できてたよ！斉藤先生もハーちゃんのことが大好きで、ハーちゃんが練習に来

てくれるととても喜んでいた。たまあにサーブ練習も一緒にしたりして、ハー

ちゃんがサーブ入った時はみんな喜んでいて楽しかった！バレー部みんなで旭

川龍谷高校に練習試合しに行ったね！その時龍谷高校のみんな、ハーちゃんの

ことみてびっくりしてた！「日本語上手だね！」って！一緒に行けてよかった

！それから一緒にお祭りにも行ったね！ハーちゃんといると笑顔になれてよか

った！ハーちゃんはみんなと仲良くて色んなお話ができて、すごいと思った！

そして日本語検定をとるために毎日一生懸命勉強していたね！すずはずっと見

ていてすごいな〜って思った！たまあに寝てる時もあったけどね！だけど勉強

の面に関しては、とても一生懸命にしていて尊敬する！朝は毎日バスに乗って

来ていて、どこで降りるとか乗るとか最初は難しかったと思うけど、ちゃんと

乗りこなしていてすごいなって思った！バレー部と一緒にトレーニングもして

、坂ダッシュをしたりハーちゃんも辛かったと思うけど、最後まで一緒にやり

抜いてくれてありがとう！そしてハーちゃんは食べ物をたくさん食べるから本

当にすき！見てて嬉しかった〜！ 
ポルトガル語もたくさん教えてもらったし、日本語もたくさん教えたけど、ハ

ーちゃんは教えた日本語をちゃんと覚えてくれていて嬉しかった！体育の時も

跳び箱とかバスケとか縄跳びとか高跳びとかほんとに上手で運動神経がいいん

だな〜って思った！ハーちゃんは負けず嫌いなところがあって体育で出来なか

ったらいつもたくさん練習して出来るまでやってた！ちゃんと見てたよ！！で

きなかったら「悔しい〜〜！」って言ってたね！ハーちゃんに助けてもらった

こともあったし、優しくしてくれて本当に嬉しかった！ありがとう！... 
 
Em abril, mudei para a classe 3 por dois anos e sempre fiquei empolgada com o tipo de 
estudante internacional que viria. Quando entrei na sala de aula, pensei que seu rosto era 
tão pequeno e fofo e que seu japonês era muito bom. No começo, eu estava sentado na 
diagonal atrás da Raissa e pensando em como conversar. Quando todo mundo escreveu 
o cartão de apresentação, Ha-chan (Raissa) me perguntou o que isso significava, e ela 
conseguiu falar normalmente. Eu achei incrível ela falar japonês normalmente. Fiquei 



feliz em saber que você escreveu voleibol no seu hobby! Eu te convidei imediatamente 
para ir ao clube de vôlei! Ha-chan ficou muito feliz em dizer "eu vou!" Fiquei feliz em 
lembrar o nome de Raissa imediatamente! Ha-chan veio ao clube de vôlei 
imediatamente e me ajudou a pegar a bola todos os dias! O clube de vôlei era muito 
pequeno em número e fomos capazes de praticar muito bem só porque Har-chan veio! O 
professor Saito também amava Ha-chan e ficou muito satisfeito quando Ha-chan veio 
praticar. Às vezes, quando praticávamos juntas todas ficavam felizes e era divertido! 
Todos nós fomos à Asahikawa Ryukoku High School para um amistoso! Naquela 
época, todos na Ryukoku High School ficaram surpresos ao ver Ha-chan! "você é boa 
em japonês!" eu fiquei feliz por irmos juntas! Depois fomos juntas ao festival! Foi bom 
sorrir com ela! Ha-chan se dava bem com todo mundo, conversava muito e achava 
incrível! E ela estudava muito todos os dias para fazer o teste de japonês! Eu sempre 
assisti Raissa e achei incrível! Às vezes ela estava dormindo! Mas quando se trata de 
estudar, ela se esforçou e eu respeito! Ela pegava ônibus todas as manhãs e acho que foi 
difícil se acostumar e entrar no ritmo, mas conseguiu e foi incrível! Ela também treinou 
com o clube de vôlei, achou difícil ás corridas que fazíamos, mas obrigado por ir até o 
final! E eu realmente gosto de Ha-chan porque ela come muita comida! Fiquei feliz em 
ver isso! Ela me ensinou muito português e eu ensinei muito japonês, mas Ha-chan 
ficou feliz em saber que lembra o japonês que ensinei! Quando ela estava na educação 
física, era muito boa em saltar caixas, basquete, pular cordas, saltos altos etc. Ha-chan 
sempre teve muitas coisas que ela odiava e se ela não podia fazer na educação física, ela 
sempre praticava até que ela pudesse conseguir! Eu assisti!! Se ela não conseguia, ela 
dizia: "Sinto muito!" Eu tive ajuda de Ha-chan e fiquei muito feliz em você ser gentil 
comigo! Obrigada ... 
 
NAMI (AMIGA JAPONESA) 
 
ハイッサが がっこう 
にまだきていなかったとき、なみはめっちゃわくわくしてた！  なぜ 
かというと、わたしはりゅうがくせいとともだちになるのがゆめだったから。

そして、りな(さかい)とふたりでいっぱいはなした！どんな子くるかな？国は

どこかな？アニメ好きかな？ともだちになりたいよね！！いっぱいいっぱい話

してワクワクしてた♡ 
そして、はじめてハイッサががっこうにきてスピーチした日。スピーチあまり

なみはきこえなかった。 
ハイッサのまわりにはいっぱいひとがいて、ぜんぜんはなしかけれなかった。 
やっとひとがいなくなったのをみていそいでこえをかけた。なみはぜんぜんた

えいごできないから、すごくきんちょうしたけど、ハイッサとはなしてみたい

きもちがきんちょうにかったからはなしかけた！ 
さいしょは、あまりなみのことばがハイッサには分からなくてむずかしかった

のかあまりつたわらなかった。それでなみはおもった。にほんごをつたえるの

ってむずかしいって。 
いつのまにか、すごくなかよくなって。 
いっしょにいてすごくたのしい。おもしろい子だなってめっちゃおもうように

なった。 
カラオケがすきでともだちが大好きで、なかよくなるとめっちゃじょうだんい

えるようになって、タラダで、やさしい、いっしょにいるとたのしいことしか

ない。 



あと、じゅぎょうはわからないからよくねてるなーっておもってたwww 
 
さかも なみfamilyからは 
・いい子だね。・面白い子だね。 
・にほんごじょうずだね。 
ってめっちゃいわれてます。 
 
Quando Raissa ainda não havia chegado à escola, eu estava realmente empolgada! 
Porque quero dizer, eu tinha o sonho de ter um amigo intercambista. Eu e Rina (Sakai) 
sempre conversávamos sobre, que tipo de criança virá? Onde fica o pais? Você gosta de 
anime? Eu quero ser amiga! ! Eu estava empolgada para conversar muito. E no primeiro 
dia em que Raissa veio e fez sua apresentação não consegui ouvir muito bem o seu 
discurso. Depois de seu discurso havia muitas pessoas ao redor de Raissa, e eu não pude 
conversar com ela. Finalmente depois que as coisas se acalmaram eu fui e falei com ela. 
Porém eu estava preocupada por que eu não sei falar inglês, mas ao mesmo tempo 
estava empolgada para falar com ela. A princípio, era difícil entender, pois a Raissa 
ainda não falava muito bem japonês e era difícil entender algumas palavras. Então eu 
pensei é difícil se entender em japonês. De repente nós nos tornamos muito amigas. É 
realmente divertido estar com você. Você era tão engraçada e eu estava realmente feliz. 
Gosta de karaokê e gosta de seus amigos, começamos a falar bobagens uma pra outra, 
tenho só boas lembranças. Além disso, eu pensei que como você não entendia muito 
bem as aulas você dormia bastante durante elas - kkkk. 
 
Da família Sakamoto Nami 
・ Uma boa menina.・ É uma criança interessante. 
・ Fala bem japonês. 
Falavam muito isso. 
 
ADAILTON (TIO BIOLÓGICO DA RAISSA) 
 
Quando surgiu a oportunidade de poder ter a experiência com intercâmbio, todos 
tiveram num primeiro momento a sensação de que era apenas uma idéia passageira. Mas 
esse dia chegou e podemos ter a certeza de que nossa menina havia crescido e precisava 
descobrir novas experiências, sua estadia no Japão mostrou isso. Com toda certeza 
passou momentos incríveis, mas também momentos em que podia jogar tudo para o alto 
e desistir. No entanto provou a todos e a si mesmo que é uma pessoa de atitude e que 
não desiste dos seus sonhos. 
 
ANDRELAINE (PRIMA BIOLÓGICA DA RAISSA) 
 
Minha “minuscleza” acho que para você com certeza a ansiedade de chegar seu 
intercambio foi o que mais te afligiu, a data da viagem, perceber que tudo deu certo, 
saber que iria  chegar em um país que  para você ainda era desconhecido. Estar em um 
lugar que as pessoas estão indo com o mesmo intuito que você, e muitas não dão o 
mesmo valor. Perceber que muitas pessoas estão dispostas a ajudar, enquanto outras não 
querem saber. Descobrir que você é capaz de “se virar” sozinha, descobrir que existe 
um mundo inteiro esperando por você e pelas aventuras e desventuras que você iria 
descobrir. A ansiedade é ótima companheira, ela permite que você não tenha toda 
sabedoria, faz você ter mais gana e desejo de descobrir coisas novas. Medo também 



acho que foi um sentimento que você teve. Medo de dar algo errado, medo de não 
conseguir falar a língua do país, medo de se descobrir dependente de algo que não se 
terá mais quando estiver longe. Mas sentir medo mesmo é comum, se não era de se 
estranhar, o medo permite você viver e descobrir algo novo e muito interessante.  Faz 
com que você se descubra e se conheça melhor, portanto tenha medo sempre. E com 
tudo isso quero dizer que você realizou um dos sonhos apesar desses sentimentos eu sei 
que isso foi muito gratificante para ti, foram quase 1 ano longe de tudo e todos, dos seus 
costumes diários principalmente hahah, mas creio que foi uma experiência incrível e 
que você cresceu e aprendeu muito. Continue sempre sonhando e buscando seus 
objetivos. Amo você.      
 
KSENIA NIKOLSKAYA (IRMÃ INTERCAMBISTA RUSSA DA RAISSA) 
 
Mas na verdade, eu não sei o que escrever. Bom. Pelos primeiros dias eu queria 
conversar com ela, mas os horários eram muito deferentes. Eu queria saber de como que 
ela tá na família nova e como ele se sente. Depois quando a gente conseguiu ligar-se eu 
perguntei se ela tá com saudades da sua família. Ela falou :”sim” depois ela falou :”um 
pouco” e depois: “ na verdade não muito” kkkk. Ela mostrou pra mim o quarto dela. Eu 
achei nossa que quarto pequeno e feio, mas depois me lembrei da minha no Brasil, 
kkkkk, fiquei no mesmo pensamento, mas até que eu mesmo não arrumei o meu quarto 
e não coloquei um pedaço do meu sol lá. Finalmente eu não queria sair do meu novo 
quarto e achei que isso mesmo vai acontecer com ela. Eu mandei as mensagens de voz 
pra ela, mas ela falou que tá muito tarde e que os pais vão ficar bravos. Eu achei que 
eles são rígidos e bravos. Nossa tava com susto que é uma família ruim. Mas um dia ela 
ligou pra mim e mostrou essa família fofinha - bonitinha, kkkkk, fiquei feliz pra ela. A 
outra vez quando ela ligou pra mim (quase o fim do intercâmbio) e contou dos 
sentimentos um pouco. Eu queria tanto voltar o tempo do meu intercâmbio de novo, 
quase chorei. Mas no mesmo tempo tava preocupada pra ela, porque é muito difícil 
sentir falta das pessoas que ficou os seus pais de verdade. Às vezes se acha que eles são 
mais seus pais do que os próprios. Mas não adianta pensar assim porque o tempo se 
passa muito rápido e tem que só aproveitar. Se vou falar na verdade não queria 
conversar com ela no fim do intercâmbio. É um tempo muito pra mim mesmo. Achei se 
ela vai falar do que ela sente eu morro porque vou sentir do mesma forma. E também eu 
não falo com os outros intercambistas sobre o fim do ano. Eu sei que tenho que suportar 
eles, mas é muito difícil demais. Eu acho se eu vou fazer o intercâmbio de novo, eu vou 
inventar um controle remoto de tempo pra fazer o tempo do final ir mais devagar. 
(mantido original). 
 
CELMA (MÃE BIOLÓGICA DA RAISSA) 
 
Quando começaram as conversas da ida da Raissa para o Japão falei “La vai mais um 
filho pra longe” e começaram as preocupações ainda mais por ser menina. Mas depois 
tudo foi sendo encaminhado e fui aceitando a situação. Enfim chegou o dia da partida e 
o meu coração ficou triste e também feliz. Triste pela separação e feliz por poder 
proporcionar a realização de um sonho a nossa filha que tanto amamos. Um ano se 
passou tão rápido e hoje só gratidão a Deus e a todos os envolvidos por ter dado tudo 
certo. 
 
MICHIHIRO (PAI HOSPEDEIRO JAPONES FAMILIA HIRAYAMA) 
 



ハイサに来てもらって、本当によかった。ハイサがいると、家が明るくなるよ

うだった。ハナノは、ハイサのおかげで元気になり、ブラジルをはじめ、外国

への興味がさらに大きくなった。ハイサ、ありがとう。パパより 

 

Foi muito bom ter Raissa aqui. A casa parecia mais brilhante com ela. A saúde de 
Hanano melhorou graças a Raissa, e meu interesse em países estrangeiros, incluindo o 
Brasil, aumentou ainda mais. Raissa, obrigada. De seu pai. 
 
 
KANAE (IRMÃ JAPONESA FAMILIA HIRAYAMA) 
 
ハイサは明るくて、優しくて、みんなを幸せにしてくれた！ 
みんなハイサのこと大好きだから、たくさんのこと教えてあげたいって思った

し、ハイサもチャレンジャーだから日本のことをいっぱい学べたと思う！！ 
ハイサのおかげでブラジルの文化が好きになったから、今度は私達がブラジル

に行けたらいいなーって思ってるよ. ハイサバカへ 
 
 
Raissa era brilhante, gentil e fez todo mundo feliz! Todo mundo ama Raissa, então eu 
queria ensiná-la muitas palavras em japonês, e Raissa também é desafiadora, então ela 
aprendeu muito sobre o Japão. Graças a Raissa eu comecei a gostar da cultura brasileira, 
então espero que possamos ir ao Brasil numa próxima vez. Para Raissa idiota. 
 
 
KAYO e MITSURU (MÃE E PAI HOSPEDEIRO JAPONÊS FAMILIA 
HIRANO) 
 
2019年9月〜1月まで5ヶ月間、ブラジルからの留学生を家族として迎えました

。うちは初めてホストファミリーになったので、どうなるか、不安と楽しみが

ありました。ハイッサは3月から日本に来ていたので、うちに来た時には日本

語も上手で良かったです。うちには、9歳と7歳の娘が居て、2人とも徐々に仲

良くなり、お姉ちゃんとして、慕っていました。ハイッサは部活も頑張ってい

たし、お友達も多かったです。学校も楽しく行ってくれていたので良かったで

す。ハイッサとは、色々と話もしたし、出掛けました。私達、家族も沢山の思

い出ができました。1番の思い出は東京に行った事です。ただ、行きたかった

ジブリがやってなかったのが、残念でした。でも、浅草やスカイツリー、ディ

ズニーと楽しかったです。ハイッサのご両親に会えた事もとても嬉しかったで

す。お互いに言葉がわからないので、ハイッサが通訳してくれないとわからな

かったのですが、一緒にお酒を飲んだりして、楽しかったです。子供達もハイ

ッサパパとママがとても好きになりました。5ヶ月間あっという間に過ぎて行

きました。きっとお互いにイラッとした事も多々あったかもしれないけど、ハ

イッサと家族になれた事でブラジルの事も色々知れて、とても良い経験になり

ました。いつか、またハイッサとハイッサファミリーに会いたいです。ハイッ

サ、うちの家族になってくれてありがとう。そして、最後に 

今、世界中がコロナウイルスと戦っております。1日も早く平和な世界になり

ますように。 

 



 

De setembro 2019 a janeiro de 2020, recebemos uma estudante estrangeira do Brasil em 
nossa família por 5 meses. Desde que nos tornamos a família anfitriã pela primeira vez, 
fiquei preocupada e empolgada em como seria. Raissa está no Japão desde março, 
então, quando ela veio para minha casa, ela já era boa em japonês. Tínhamos filhas de 9 
e 7 anos, e gradualmente se tornaram amigas uma da outra, e era amada como uma irmã 
mais velha. Raissa também trabalhou duro nas atividades do clube e tinha muitos 
amigos. Fiquei feliz que a escola também fosse divertida. Conversávamos com Raissa e 
saíamos. Nós, a família, tivemos muitas lembranças. Minha primeira lembrança é de 
quando fomos para Tóquio. No entanto, era uma pena que o Studio Ghibli, que queria 
ir, não estivesse aberto. Mas eu me diverti com Asakusa, Sky Tree e Disney. Fiquei 
muito feliz por conhecer seus pais. Eu não conseguia entender se a Raissa não 
traduzisse porque sozinhos nós não nos entendíamos, mas, era divertido beber com eles. 
As crianças também adoraram os pais dela. Esses 5 meses passaram muito rápido. 
Tenho certeza de que houveram desavenças, mas desde que nos tornamos família com a 
Raissa, aprendi muito sobre o Brasil e foi uma ótima experiência. Um dia, eu adoraria 
ver ela e a família dela novamente. Raissa, obrigada por ser nossa família. E finalmente. 
O mundo agora está lutando contra o coronavírus. Que o mundo se torne pacífico o 
mais rápido possível. 
 
MARLI MICHALSKI (VOLUNTÁRIA DO AFS) 
 
Sou Marli, voluntária do AFS há 7 anos. Sempre estive em contato com a família 
Veroneze, que tanto me ajudou durante meu voluntariado no AFS. Conheci a Raissa 
como irmã hospedeira de vários intercambistas e sempre a admirei como uma menina 
inteligente, decidida e aberta a interculturalidade. Quando soube que a Raissa iria fazer 
intercâmbio para o Japão, confesso que fiquei surpresa por ser um país de cultura tão 
diferente da nossa, sem falar da língua, que nem imagino o quão difícil seja para 
aprender, mas ao mesmo tempo sabia que ela iria se dar muito bem lá ou para qualquer 
lugar que fosse. Durante a preparação para o intercâmbio, a Raissa e a família correram 
atrás de tudo sozinhos, afinal, já conheciam o AFS de perto e a Raissa é uma menina 
bastante independente. No período de intercâmbio, Raissa, Walter e Celma sempre 
compartilharam imagens e relatos do intercâmbio comigo e eu sempre estive por dentro 
de tudo (fico muito feliz e grata por isso). Logo após o retorno da Raissa, fui conversar 
pessoalmente com ela e a família e ela me relataram vários acontecimentos de seu 
intercâmbio no Japão (inclusive, parabéns ao AFS Japão por cuidar tão bem de nossa 
Raissa e pela família por receberem tão bem o Walter e a Celma). Agora, ao final de 
tudo, fico muito feliz com o crescimento pessoal da Raissa durante esse período e tenho 
certeza que será uma experiência que ela e nós lembraremos para o resto da vida. 
 
 
JIKIHARA AKIKO (CONSELHEIRA EM KITAMI DURANTE O 
INTERCÂMBIO) 
 
Nos encontramos pela primeira vez no aeroporto de Memanbetsu no dia 23 de março de 
2019.  Era primavera no Japão, muitas pessoas estavam ocupadas com o trabalho ou 
com a escola.  A família hospedeira da Raissa tinha planos de mudança de seu pai e não 
puderem vir recebê-la e então fomos apenas em três (Ishikawa san, minha filha Shima e 
eu). Nos encontramos no aeroporto. Ela provavelmente se sentiu solitária ou sentiu falta 
de uma recepção mais calorosa. Minha primeira impressão da Raissa foi que ela era 



uma garota muito inteligente. Ela entendeu rápido, até mesmo quando eu até falei em 
meu inglês pobre misturado com japonês. Eu também me surpreendi quando ela tentou 
responder em japonês pela primeira vez. Foi ai que eu soube que essa garota se daria 
bem não importante aonde.  Mas o seu bom senso de entendimento para aprender 
japonês, mesmo sem estudar tanto ela podia conversar bem em nossa lingua. Se a 
Raissa estudar mais ela pode passar o nível 2 no JLPT, foi o que pensei. Ela passou 
bons dias na casa da família hospedeira e na escola. Ela foi a primeira intercambista 
com a qual eu não precisei me preocupar durante o programa inteiro. Durante o verão 
nós tivemos que transferi-la para outra família hospedeira. Nós estávamos ansiosos com 
isso, mas Raissa se manteve a calma e a paciência. As duas famílias anfitriãs eram 
muito diferentes, mas ela conseguiu se dar bem com as duas. Ela sempre se comportou 
como uma irmã mais velha, não apenas sendo gentil, mas também tendo um bom senso 
de humor e charme e confiança. Na escola, ela fez muitos amigos. Quando ela voltou ao 
seu país, muitos amigos e pessoas vieram vê-la no aeroporto. Um dos pais dela veio me 
agradecer porque tiveram a experiência de passar dias muito felizes com ela. Sua 
personalidade amigável e extrovertida deixava felizes os alunos da sua escola. Eu passei 
um bom tempo com Raissa em Sapporo e Otaru. Minha família normalmente fala sobre 
ela quando vemos sua foto, e realmente esperamos vê-la novamente algum dia. 
Por favor, cuide de sua saúde e família. 
 

 
 
CARLOS ANDRE (AMIGO BRASILEIRA DO ENSINO MÉDIO 
 
Logo que me disse que iria fazer um intercâmbio, e que o destino seria o Japão só 
pensei no quão audaciosa era ela por ter escolhido um país tão diferente do Brasil com 
uma cultura totalmente distinta da nossa, culinária que nada tem semelhança com a 
nossa e até mesmo o clima era distinto. E ainda sendo um ano afastada dos familiares, e 
com essa disparidade de horários, que dificulta de certa forma a comunicação tende ser, 
no mínimo, uma pessoa muito corajosa. 
 
 
ISHIKAWA (PRESIDENTE DO AFS REGIÃO OKHOTSK) 
 
 
2019年度 オホーツク支部受け入れ生 ハイサ 
 



一年間 けが、病気もせず元気に北見で過ごしました。 
学校では友人もたくさんでき、部活はバレーボール。 
厳しい顧問の先生に可愛がられ最後まで部活も頑張りました。 
試合には出れませんでしたが、ハイサの明るい性格でチームメートとも強い絆

で結ばれました。 
修学旅行にも参加、沖縄、関西を満喫。 
ホストファミリーは前半、後半の二件。 
両家ともホストシスターのお姉さんとしてお世話をして、 
家庭内のお手伝いも。 
家族みんなに可愛がられました。 
ブラジルのご両親が愛情深く育てられたのでしょうね。 
ハイサの明るい性格、何事もあきらめず頑張る力。 
これからも日本での経験を生かして、また大学で学び、たくさんの人とのかか

わりから成長することを願っています。 
ハイサ帰国の空港にはたくさんの人が来て下さいました。 
過去最高かも。 
これもハイサのお人柄の良さでしょう。 
最後に、日本語忘れないで。 
また会いましょう。 

 

Vinda da estudante na província de Okhotsk em 2019. Ela passou um ano em Kitami 
sem nenhuma doença ou problemas. Ela conseguiu fazer muitos amigos na escola e 
também no clube de voleibol. Até mesmo pelo sistemático professor de voleibol ela foi 
amada e fez o seu melhor até o fim nas atividades do clube. Ela não pode jogar em 
competições mas pela sua personalidade alegre ela foi capaz de fazer muitos amigos no 
clube. Ela participou das excursões escolares e foi para Okinawa e Kansai. Ela teve duas 
famílias hospedeiras, sendo a primeira metade do intercambio uma família e na segunda 
parte outra família. Nas duas famílias ela fez um trabalho de irmã mais velha exemplar e 
ajudou nas atividades das casas e foi amada pelas duas famílias. Eu acho que os pais 
brasileiros da Raissa fizeram um bom trabalho em criá-la amavelmente e no 
desenvolvimento de sua personalidade com habilidade de trabalhar duramente sem 
desistir de nada. Eu espero que ela continue a fazer o melhor com sua experiência do 
Japão. Vá à uma universidade e cresça interagindo com muitas pessoas. Muitas pessoas 
vieram ao aeroporto quando foi sua despedida. Eu acho que foi a maior despedida de 
todas. Isso deve ser por causa da personalidade dela. Finalmente não esqueça o japonês 
e quero ver você novamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAKURA – A FAMOSA ÁRVORE JAPONESA 
 

 
(figura da internet) 

O Japão é um dos únicos lugares na terra onde o hanami (visualização do sakura) pode ser 
apreciado por completo, pois é o berço desta prática. Não tem como negar que a atmosfera 
festiva da primavera no Japão é excepcional. Igualmente surpreendente é nos depararmos 
com as muitas variedades de flores de cerejeira que podem ser encontradas no país. 

Durante a floração do sakura, muitos entusiastas do hanami atravessam o país atrás de 
árvores de cerejeira famosas, algumas com mais de mil anos de idade. Seus galhos pesados 
e envelhecidos geralmente são apoiados por postes de madeira, o que nos remete a uma 
certa similaridade com os seres humanos, que também precisam de apoio na velhice. 

Abaixo, você vai conhecer 11 cerejeiras consideradas icônicas no Japão.  

Miharu Takizakura 
Miharu é uma pequena cidade localizada no centro de Fukushima. Tem lindos arrozais ao 
redor. Mas Miharu também é famosa por sua Takizakura, que significa literalmente 
“cerejeira cachoeira” por causa dos seus ramos curvos que se assemelham a uma cachoeira. 
Trata-se de uma gigantesca cerejeira chorão que floresce lindamente em meados de abril. 
Tem mais de 1000 anos de idade e possui cerca de 12 metros de altura. Todos os anos, 300 
mil visitantes vão ver uma das mais antigas cerejeiras do Japão. 
É classificada como uma das cinco grandes cerejeiras do Japão (日本五大桜) e uma das 
três cerejeiras gigantes do Japão (日本三巨大桜). Foi designado um tesouro nacional em 
1922. As pesquisas frequentemente classificam-na como a árvore número um em todo o 
Japão. 
Endereço: Sakurakubo-115 Taki, Miharu, Tamura District, Fukushima 963-7714, Japão. 
 
Usuzumi Zakura  
Usuzumi zakura é uma das três gigantes árvores de sakura do Japão, juntamente com 
Miharu Takizakura e Jindai zakura. Esta antiga árvore de sakura está localizada na cidade 
de Motosu, província de Gifu. Possui mais de 1.500 anos de idade e 16 m de altura. 
Esta árvore foi reconhecida como Monumento Natural Nacional pelo governo japonês em 
1922. Dizem ter sido plantada pelo próprio Imperador Keitai. Suas flores são rosa claro 
quando começam a brotar, brancas quando desabrocham, e tornam-se pretas quando secam 
e caem no chão. É por essa razão que a árvore é chamada de Usuzumi (pálida, tinta preta). 



Por volta de 1913, esta árvore começou a diminuir. E em 1948, o Ministério da Educação 
decidiu que ela sobreviveria dentro de três anos. No ano seguinte, um dentista da cidade de 
Gifu, deu um tratamento a essa árvore moribunda, cortando e colocando enxertos em 238 
raízes degradadas. E no ano seguinte, esta árvore foi restaurada lindamente. 
Endereço: 上段-995 Neoitasho, Motosu, Gifu 501-1524, Japão  
 
Yamataka Jindaizakura  
Se você olhar primeiramente para o tronco desta gigante cerejeira, pensaria ser uma 
figueira-da-índia. Acredita-se que tenha sido plantada há 2000 anos pelo príncipe Yamoto 
Takeru (Filho do Imperador Keiko). Dizem que esta é a cerejeira mais antiga do Japão. 
Esta cerejeira da variedade de Edo-higan está localizada no Templo Jissoji, na Província de 
Yamanashi. De acordo com o sacerdote chefe do Templo Jissoji, a altura da árvore vem 
diminuindo ao longo dos anos sendo que em 1922 media cerca de 13.6m e em 2006, 10.3m. 
Segundo uma lenda, em algum momento do século 13, o monge budista Nichiren sentindo-
se angustiado com o declínio da árvore, orou ardorosamente por seu reavivamento e ela 
ganhou vida. Por este motivo, é também chamada de “Myoho Zakura” (verdadeiro dharma). 
Endereço: Japão, 〒408-0306 Yamanashi, Hokuto, Mukawa-chō Yamataka 2763  

 
Sakura de Wanitsuka  
Esta cerejeira Edohigan está localizado na cidade de Nirasaki, na província de Yamanashi. 
Possui 17m de altura e 300 anos de idade, sendo considerada jovem em comparação a 
outras dessa lista. É considerada uma das mais belas cerejeiras do Japão. 
A Sakura de Wanitsuka está plantada sobre uma colina cercada por campos de arroz que em 
dias claros, oferece uma bela vista do Monte Yatsugatake. Na época de floração, a árvore é 
iluminada durante a noite, atraindo milhares de visitantes anualmente. 
Endereço: 407-0042 Yamanashi, Nirasaki-shi Kamiyamamachikitamiyaji 624  
 
Misumi Obira Zakura  
Obira Zakura é considerada uma das mais belas e gigantes árvores de sakura no Japão. Está 
localizada em uma pequena cidade chamada Misumi, na província de Shimane. Possui 
cerca de 660 anos de idade e 17 metros de altura. É designado monumento natural do país. 
Esta cerejeira foi plantada por um criador de cavalos chamado Tomitaro Ohira, por isso leva 
o nome Ohira no nome, mas também é conhecida como “Misumi Sakura Ohira”. Em abril, 
o Ohira Sakura Festival é muito popular, atraindo milhares de pessoas todos os anos. 
Endereço: Misumicho Yabara, Hamada, Shimane 699-3214, Japão  
 
A Shidare Zakura do Maruyama Park  
A gigante Shidare Zakura (cerejeira chorona), é o verdadeiro ícone de primavera do 
Maruyama Park, em Gion, Kyoto. Antes dela, havia uma gigante Hitoe Shiro Higan Shidare 
Sakura, uma variedade de cerejeira chorão com pétalas brancas, que viveu por quase 200 
anos. 
A árvore começou a secar em 1928 e morreu em 1947, mas, durante esse período, Toemon 
Sano, um paisagista japonês e renomado “Sakuramori” plantou algumas sementes. Então, 
em 1949, no lugar que permanecia vazio, ele replantou uma das mudas recém-plantadas. 
Há cerca de 10 anos, Shidare Zakura começou a apresentar problemas, mas desde então é 
cuidadosamente cuidada pelo filho de Toemon Sano, que também é paisagista assim como 
seu pai e atualmente com mais de 70 anos, a árvore parece esbanjar saúde e vitalidade. 
Endereço: 463 Maruyamacho, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0071, Japão  
 
A Shidare Zakura do Rikugi-en  



Rikugien Garden é um dos mais belos jardins japoneses em Tóquio, muito popular no 
outono. Mas na primavera, muitos visitam o jardim para apreciar a bela e gigantesca 
cerejeira Shidare Zakura (cerejeira chorão) de 15 metros de altura e 20 metros de largura. 
Na época da floração, as flores quase chegam a tocar o chão. A noite, ela ganha uma 
iluminação especial. Com o objetivo de preserva-la há uma cerca ao seu redor da árvore. A 
entrada do Rikugien Garden custa 300 ienes (adultos) e 150 ienes (crianças). 
Endereço: 6 Chome-16-３ Honkomagome, Bunkyo City, Tokyo 113-0021, Japão  

 
Ishiwarizakura  
Ishiwarizakura é uma cerejeira edohigan de aproximadamente 380 anos, medindo 4,3 
metros ao redor da base e 10 metros de altura. Esta magnífica árvore, que foi designado 
Monumento natural nacional, surgiu no meio de uma fenda em uma grande rocha de 
granito. 
Essa sua característica peculiar a faz ser muito amada pelos moradores da cidade de 
Morioka, província de Iwate. Localizada em frente ao Tribunal Morioka, é uma das 
primeiras cerejeiras a florescer na cidade, anunciando a chegada da primavera todos os 
anos. 
Em 1932 houve um incêndio no tribunal, mas Ishiwarizakura escapou graças aos esforços 
dos bombeiros e de um jardineiro chamado Fujimura Jitaro, que arriscou sua vida para 
salvar a árvore. Hoje, a família de Jitaro continua cuidando da árvore voluntariamente. 
 
Otaki Zakura  
O Hirosaki Park é um dos pontos de visualização das flores de cerejeira mais populares de 
todo o Japão. No local, uma cerejeira da variedade Somei Yoshino de 137 anos é 
reconhecida como a mais antiga cerejeira dessa variedade no Japão. O tempo de vida 
da Somei Yoshino é mais curto que uma cerejeira chorão. Elas vivem em média 60 anos. 
Esta cerejeira foi plantada em 1882 e foi nomeada de Otaki Zakura pelo mestre de 
xilogravura Shiko Munakata. Além desta, existem mais de 300 cerejeiras Somei Yoshino no 
Parque Hirosaki que passaram dos 100 anos, e mais de 1200 que viveram por 60 anos ou 
mais. 
Endereço: 1 Shimoshiroganecho, Hirosaki, Aomori 036-8356, Japão  
 
Sakura solitária em Koiwai Farm 
No Japão é comum vermos fileiras de cerejeiras em uma mesma área. Não é o que acontece 
com essa solitária cerejeira localizada na fazenda Koiwai, na província de Iwate. Dizem que 
esta linda cerejeira da variedade Edohigan foi plantada há mais de 100 anos! 
Próximo a ela, não há nada, apenas grama verde e a vista pitoresca do monte Iwate coberto 
de neve ao fundo. Para entrar na fazenda Koiwai é necessário pagar uma taxa de 800 iene 
(adultos) e 300 iene (estudantes). Crianças menores de 5 anos e idosos não pagam. 
Endereço: 36−1 Maruyachi, Shizukuishi, Iwate-gun, Iwate 020-0507, Japão  
 
Daigo Zakura  
“Daigo Zakura” é uma antiga cerejeira na cidade de Maniwa, província de Okayama. Dizem 
que esta cerejeira tem cerca de 1.000 anos de idade e ela recebeu esse nome em homenagem 
ao Imperador Go Daigo, um dos mais famosos admiradores de cerejeira que se tem notícia. 
O lugar onde está localizado é tranquilo e um grande espetáculo para ser visto. Daigo 
Zakura está plantada sobre uma encosta verde com muitas montanhas ao fundo. Azuma 
Higan”. Ela possui 18 metros de altura, 20 metros de altura e 9,2 m de circunferência de 
raiz. 
Entre o final de março e início de abril ocorre o Daigo Cherry Blossom Festival. Muitas 
barracas que vendem produtos especiais e comidas locais estarão no local. Durante a 



floração, a árvore é iluminada à noite, um convite para quem deseja uma 
atmosfera Yozakura. 
 
Endereço: Bessho, Maniwa, Okayama 719-3157, Japão. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIOZA: UMA DELÍCIA JAPONESA 

MASSA: 

• 1 kg de farinha 

• 400 ml de água quente 

RECHEIO: 

• Carne de porco moída 

• 1/2 repolho bem picado 

• 1 colher de gengibre ralado 

• 1 maço de cebolinha picadica 

• 3 colheres de sopa de saquê (bebida japonesa) próprio para cozinhar 

• Óleo de gergelim 

• Molho Shoyu 

• sal e pimenta e orégano a gosto 

MODO DE PREPARO 

MASSA: 

1. Coloque a farinha em um recipiente e acrescente a água fervendo aos poucos, sovando 

até formar uma massa que não gruda nas mãos, após espiche a massa fininha e corte-a 

em fatias circulares (pode ser com um potinho, para ficarem todas iguais). Reserve 

RECHEIO: 

1. Deixe o repolho e a cebolinha, picados bem fininhos numa vasilha e reserve. 

2. Coloque um pouco de óleo e deixe a carne fritar um pouco, coloque o sal, a pimenta, o 

orégano (não exagere no orégano), e o gengibre ralado e deixe cozinhando até ficar 

praticamente sem água. 

3. Adicone o repolho e a cebolinha, cozinhe alguns minutos pra diminuir a água que o 

repolho solta. 

4. Por último acrescente o saquê e misture bem. 

5. Coloque o recheio dentro da massa e feche-a. 



6. Em uma wok (ou outra panela anti-aderente), frite com algumas gotas de óleo de 

gergelim, quando estiverem dourados (só as laterais e a parte de baixo), acrescente um 

pouquinho de água e tampe a panela, para cozinhar um pouco a massa, quando secar a 

água, deixe-os dourar mais um pouco. 

7. Sirva com shoyu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTINDO PARA O JAPÃO 
 

Nome da 
companhia  

No. da 
companhia 

DEPARTURE ARRIVAL 
Localização  Data  Hora Localização Data  Hora 

Iberia 6824 
GRU - 
Guarulhos Int'l - 
Sao Paulo 

18-
March-
19 

16:20
MAD - Madrid 
- Barajas 

19-
March-
19 

06:35

Iberia 6801 
MAD - Madrid - 
Barajas 

19-
March-
19 

13:00
NRT - Tokyo - 
Narita 

20-
March-
19 

10:45

 

 
Despedida no aeroporto de Campo Grande (mãe, avó e Raissa) 

 
Rio de Janeiro, brasileiros que embarcaram ao Japão 

 



 
 

 
 
 

 



 
 
 



10 MOTIVOS PARA VOCÊ ESCOLHER O JAPÃO PARA 
ESTUDAR 

Muitas pessoas tem o sonho de estudar no Japão e este sonho é justificável afinal 

trata-se de uma cultura completamente fantástica, onde tradições milenares se 

fundem com inovação e tecnologia, sem contar as paisagens incríveis que mudam a 

cada estação. Enfim, muitas experiências únicas que só podem ser vivenciadas na 

Terra do Sol Nascente. Apesar do Japão ter se mantido fechado para o mundo 

ocidental por um longo período, hoje o país mostra que está cada vez mais aberto à 

globalização, especialmente no setor da educação, considerada uma das mais 

conceituadas e disciplinadas do mundo. 

1) A qualidade de ensino no Japão é alta: Se você quer simplesmente estudar o 
idioma ou quer se matricular em uma instituição de ensino superior, você pode ter 
certeza de uma coisa: a qualidade do ensino será de alto nível. Não é a toa que o 
Japão detém o maior número de prêmios Nobel da Ásia desde o ano 2000 e as suas 
universidades estão entre as melhores do mundo, segundo a OCDE. Cerca de 10 ou 
mais universidades do Japão frequentemente estão listadas entre os top-200 do 
mundo. Também é considerado uma referência mundial em relação à pesquisa, 
especialmente nas áreas de química, física e medicina. Conheça as 
principais Universidades do Japão. 

2) Terá maiores oportunidades no mercado de trabalho: Estudar no Japão vai te 
oferecer uma vasta experiência não só em relação aos costumes tradicionais como 
também vai abrir muitas portas na sua vida profissional. O seu currículo vai dar 
inveja a muita gente e você será muito disputado pelas empresas não só pelo seu 
interesse em outras culturas, como também pela sua capacidade de se adaptar a um 
novo ambiente.  

3) Você vai aprender uma nova língua: Estudar no Japão vai dar-lhe a 
oportunidade de aprender o japonês. Mesmo que suas aulas sejam ministradas em 
inglês, o fato de estar no país e estar em contato com nativos vai fazer com que 
você fique imerso na cultura e aumentará o seu desejo de dominar esse idioma. E a 
fluência em um outro idioma, além do inglês com certeza dará mais valor ao seu 
currículo. 

4) Você vai fazer amigos do mundo todo: Estudando em uma universidade 
japonesa você tem a oportunidade de conviver não só com os nativos, como 
pessoas do mundo inteiro. Como foi falado antes, o governo japonês tem 
incentivado e facilitado a vinda de estudantes estrangeiros no país e esse contato 
com pessoas das mais variadas culturas é muito enriquecedor para todos os 
envolvidos. 

5) O custo de vida é relativamente barato: Parece um pouco contraditório, já que 
sempre ouvimos que o Japão é um lugar caro para se viver. No entanto, há 
muitas maneiras de viver bem, sem gastar muito dinheiro. A maioria das bolsas de 
estudos no Japão cobre os gastos da universidade além de fornecerem um subsídio 
mensal para os estudantes se manterem durante sua permanência no país. 



6) Segurança, limpeza e praticidade: O Japão é um dos países mais seguros do 
mundo. Mesmo em grandes cidades como Tóquio, Nagoya ou Osaka, é possível 
sair a qualquer hora do dia ou da noite, sem aquela apreensão de ser assaltado. Mas 
é claro, que precisamos tomar cuidado, independente do lugar onde vivemos. Mas 
as chances de sofrermos com esse tipo de coisa é quase nulo no Japão. Além disso, 
as ruas costumam ser limpas e agradáveis. Apesar de quase não vermos lixeiras nas 
ruas, as pessoas tem o hábito de carregar seu próprio lixo até chegar em casa ou até 
encontrar um lugar apropriado para joga-lo. Outro detalhe é a praticidade que o 
país oferece, com lojas de conveniência, máquinas de refrigerantes e estações de 
trem por toda parte. 

7) Paisagens e pontos turísticos deslumbrantes: Tradição e tecnologia não são os 
únicos atrativos do Japão. O país é repleto de paisagens de cair o queixo, parques 
onde as pessoas podem estar em contato com a natureza além de milhares de locais 
históricos como templos e santuários que estão em perfeito estado de conservação, 
mostrando sua resistência ao tempo, aos desastres naturais e guerras. Além disso, o 
país é abençoado por ter as quatro estações bem definidas o que faz com que as 
paisagens mudem a cada nova estação. Como o Japão é praticamente todo 
interligado com extensas vias férreas, não é difícil se organizar e conhecer várias 
partes do país ao longo do tempo que permanecer estudando em alguma escola ou 
universidade japonesa. 

8) Você vai se encantar com a educação, cultura e hospitalidade: Uma das 
coisas que mais chamam a atenção no Japão é a educação. No começo podemos 
estranhar o jeito tão formal dos japoneses, mas sem dúvidas nenhuma esse é o seu 
grande diferencial. Além disso existe um conceito muito interessante no Japão 
denominado como Omotenashi e este conceito vai muito além da educação tão 
formal ou da hospitalidade. Omotenashi é algo difícil de descrever em palavras, 
mas está relacionado na forma como os japoneses recepcionam seus clientes. 
Apesar de ser traduzido como hospitalidade em japonês, omotenashi engloba uma 
série de hábitos enraizados na cultura e sociedade japonesa e é dessa forma que o 
Japão conquistou a fama de ser o país mais educado do mundo. 

9) Tudo funciona como deve ser! O Japão é a terceira maior economia do mundo 
e possui uma ótima infraestrutura urbana. O país é bem abastecido por ferrovias 
que permitem viajar para a maioria dos lugares. Outra coisa que chama a atenção é 
a impressionante pontualidade dos transportes públicos no Japão. 

10) Uma experiência inesquecível: Estudar no exterior é sempre uma grande 
aventura, ainda mais se for em um país com costumes e cultura tão diferentes da 
nossa. É uma oportunidade de obter um grande aprendizado e ao mesmo tempo 
trabalhar nossa independência. Ninguém fica indiferente após passar por uma 
experiência como essa, pois alimenta novas perspectivas em relação a vida. 

(Resumo de informações da página do AFS Brasil) 



 
 
 



 
Os diários que escreveram a história da Raissa no Japão 

 
HISTORIA DAS FAMILIAS 

 
Quando recebi a informação de hospedagem no Japão seria a família TANIMIZU, mas 
quando estava para embarcar, esta família teve que se mudar de Kitami (minha cidade) 
para outro lugar no Japão devido seu trabalho. Assim a família HIRAYAMA seria 
minha família hospedeira pelo primeiro período do intercâmbio, entretanto quando 
cheguei à cidade de Kitami eles estavam em viagem. Desta forma fui para a família 
ISHIKAWA (entre 24 a 26 março), um casal de idosos muito simpáticos e que tivemos 
relacionamentos até quando retornei do Japão. Então no dia 27 de Março a família que 
realmente me hospedaria estava de volta à Kitami e fui para a casa deles. Só sai de lá no 
primeiro dia de setembro pois outra família então seria a anfitriã, assim fui fazer parte 
da família HIRANO, onde nos demos muito bem também e foram excepcionais comigo 
assim como as outras famílias. Só tenho que agradecer a todos eles, como deixo claro ao 
longo do livro. 
 

FAMILIA PERÍODO 
TANIMIZU - 
ISHIKAWA 24-03-2019 a 26-03-2019 
HIRAYAMA 27-03-2019 a 31-08-2019 
HIRANO 01-09-2019 a 02-02-2020 

 

 
Desenhos de amigas da Raissa na escola japonesa 

 



2019 
 

MARÇO 
 
18 – Hoje foi um dia muito cansativo, por causa dos voos, porém eu conheci os 
brasileiros que também iam para o Japão, que são: Isabela, Beatriz e o Gustavo, além de 
mim. Estávamos no aeroporto de Guarulhos esperando nosso voo.  
 
20 – Chegamos a Tóquio (capital do país) às 10:45 da manhã encontramos dois meninos 
do Uruguai. Quando saímos do desembarque encontramos o pessoal do AFS, elas eram 
muito legais e nos levaram para conhecer as combine (loja de conveniências no Japão). 
Comprei um onigiri (bolinho de arroz) e um doce de sakura com azuki (feijão doce), 
depois fomos para o hotel onde estavam todos os intercambistas para participarmos da 
orientação. Como estavam todos cansados deixaram nós com tempo livre para descansar 
e conversarmos. Nesse dia eu dormi no mesmo quarto que uma australiana e uma 
finlandesa. Tava tão cansada que esqueci de escovar os dentes e trocar de roupas. 
 
21 – Nesse dia de manhã, fomos tomar café e foi um café da manhã bem americano. 
Depois eles dividiram os intercambistas em três grupos; Osaka, Tóquio e Nagoya. Eu 
fiquei com uma brasileira – a Beatriz – na orientação em Tóquio. Então fomos para um 
outro hotel. Quando chegamos lá almoçamos e nos dividiram novamente em grupos, 
fiquei no grupo 7 composto por – Brasil, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Austrália 
e Tailândia além da França. Depois do almoço fizemos algumas atividades e nos 
orientaram sobre muitas coisas; higiene, medicamentos, família entre outras. Depois 
trouxeram intercambistas que estão aqui a mais de 6 meses para nos dar dicas e contar 
suas experiências. Depois jantamos e então foi a primeira vez que fui à um onsen 
(aqueles banhos coletivos públicos), na verdade não era bem um onsen era só um banho 
público que foi bem vergonhoso. 
 
22 – Acordei, tomei café com o grupo 7 e tivemos mais orientações. No tempo livre o 

grupo se juntava e brincava de 
ninja. Também as líderes do nosso 
grupo, a Riri e a Ayataka faziam 
muitas encenações sobre a escola e 
a família e sobre as maneiras que 
se tem no Japão, foi bem divertido. 
Depois jantamos e novamente 
fomos para o onsen (local de 
banhos públicos ou privados onde 
há várias piscinas em espaço 
coberto ou ao ar livre utilizados 
por pessoas de todas as idades e 
são separados entre as alas de 
homens e de mulheres). É esquisito 

mas muito bom. Depois do onsen ficamos conversando (as meninas que ficaram no meu 
quarto), uma argentina, uma tailandesa e uma canadense. 
 
23 – Era o último dia de orientações, então nos falaram sobre como seria as coisas e nos 
dividiram novamente, fiquei com o pessoal que ia para Hokkaido. Fomos para o 



aeroporto e então eu fiquei sozinha porque eu era a única que iria para Kitami 
(Ohotsuku). Chegando à Kitami minha primeira família (Ishikawa) estava no aeroporto 
junto com minha orientadora, o marido e a filha, minha mãe se surpreendeu porque 
minha cara estava mais magra, então saímos do aeroporto e fomos de van até minha 
nova casa; muito bonita por sinal. Depois minha mãe me deu um bolo de boas vindas e 
comemos junto com minha conselheira. Minha mãe fez frango para a janta que estava 
muito bom. Falamos sobre o Brasil e fui dormir. 

 
Chegada em Memanbetsu, recebida pelo pessoal do AFS. 

 
Bolo de comemoração pela chegada de Raissa em Kitami (sua cidade do intercâmbio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAISSA LONGE NO JAPÃO 
 
Dia 23 de Março é mais um marco, mais um ponto especial em nossas vidas. 
Marca a primeira vez que nossos filhos naturais estão – ao mesmo tempo – totalmente 
fora de casa separados em países distantes e diferentes com o objetivo de estudos. 
Igor foi o primeiro a desbravar este mundo enorme pela visão de uma criança e depois a 
Raissa. 
Igor com quinze anos foi para França, Holanda e Inglaterra e Raissa com a mesma idade 
para o Canadá.  
Depois Igor fez seu intercambio na Rússia, na distante Votkinsky enquanto Raissa 
continuava seus estudos aqui em Dourados. 
Nesta pequena cidade da Udmúrtia Igor encontrou famílias apaixonadas pelo Brasil e 
quando também as conhecemos pudemos comprovar tudo isso. O amor de ambos (tanto 
os pais russos quanto o filho brasileiro) jamais acabou e ainda sentimos isso, quer seja 
nas mensagens que trocam, quer seja nas palavras que nos chegam. 
Igor retornou para casa e então voltou para um ano na Universidade de Ekaterinburg, 
ainda mais longe dentro da grande Rússia. 
Agora em Fevereiro foi para continuar seus estudos na mesma universidade e hoje 
Raissa então chega à Kitami, uma cidadezinha japonesa no extremo norte da ilha de 
Hokkaido, para sua estadia anual de intercambio nas terras dos samurais. 
 

 
 

Kitami, uma pequena cidadezinha no norte do Japão com pouco mais de 111 mil 
habitantes que foi estabelecida como cidade em 10 de Junho de 1942, mas que 
certamente tem um coração enorme, quer pelo estilo de vida de sua população, quer pela 
alegria estampada em cada foto que Raissa nos envia. 
As primeiras informações são ótimas, está se adaptando muito bem, depois de ter 
passado alguns dias em Tóquio onde teve sua orientação, fazendo amizade com uma 
canadense, uma tailandesa e uma argentina, onde nesta data chegaram aproximadamente 
80 (oitenta) intercambistas). 
Com um sorriso nos lábios Raissa passará apenas cinco dias com a família temporária, 
indo para a casa definitiva logo depois, mas que já estão em conversas e em arranjos 
para viagem juntas para Tóquio em Julho. 
Verá então como é um casamento japonês (onde terá que usar kimono), além de visitar a 
Disneylândia japonesa. 
Antes que me esqueça, já está tendo que comer peixe.... maravilha... coisa que 
detestava. 
 

Kitami 

Tóquio



Tudo vai se ajustando e nossos filhos caminham retos pela estrada da vida. 
 

 (publicado no site www.grupobaikal.com.br) 
 

 
24 – Logo pela manhã fiz origami com minha mãe, depois de acordar (claro né), tomar 
café. Minha mãe disse que a Kazuki (a filha deles) queria me conhecer e então ela foi 
até minha casa e conversamos sobre o Brasil e intercâmbio, pois ela queria fazer 
intercâmbio na Rússia e ela almoçou em casa conosco. A tarde saí para dar uma volta e 
a minha mãe me mostrou como era a escola e retornamos para casa e jantamos. Nesse 
dia também fui com o Sr. Seiji comprar sorvete e quando fui pagar ele me disse “não, eu 
vou pagar, pois qualquer intercambista que ficar em nossa casa é como um filho, então 
eu pago”. Eu fui a primeira intercambista brasileira a vir para esta cidade. 
 

A  
 
25 – Pizza no café da manhã. Eu e minha mãe fomos para a prefeitura para fazer meu 
registro. A (Jikihara (conselheira) e a Shima (filha da conselheira) depois de lá 
almoçamos carne (muito gostosa) depois eu saí com a Shima e a Kazuki, fomos na 
purikura (máquinas que tiram fotos no shoppings) e depois no karaokê. Voltei para casa 
e foi a primeira vez que comi peixe no Japão (mais estava bom, apesar de que no Brasil 
eu fazia de tudo para não comer peixe). Depois de conversar com meus pais fomos 
comprar sorvete. 
 

 
 
 



26 – Tivemos que ir à prefeitura novamente. Lembro que naquele dia estava muito frio e 
fomos caminhando até lá. Depois comemos hambúrgueres muito gostosos, voltamos 
para casa e fiquei por lá, não queria sair mais. Mas mais no final da tarde fui à  uma 
combine (conveniência) e comprei um suco de tomate. No jantar ajudei minha mãe a 
fazer croquete. Nesse dia uma amiga da mãe foi lá e conversamos. Meu pai me ofereceu 
saquê e eu dei para ele – de presente – a cachaça brasileira. Eles beberam e falaram que 
era muito boa. 
 
27 – Tomei café e comi croquete que tínhamos feito na noite anterior. Fomos até a casa 
da minha irmã Hanano, porque ela queria me conhecer, conversamos, almoçamos e 
comi lula e udom (delícia) e fomos no purikura e no Game Center. Depois fomos ver os 
parques. Quando voltamos ficamos jogando cartas e no jantar havia sushi. Voltei para 
casa e fui arrumar minhas coisas para fazer a troca de família. Afinal esta família que eu 
estava era apenas temporária pois a família a Hanano onde eu ficaria definitivamente 
(até final de Agosto) estavam em viagem. Cheguei em minha outra casa e conheci 
minha nova mãe. Ela me explicou as regras, conversamos e fui dormir. 
 

 
 
28 – Acordei em uma nova casa. Tomei café e saí com minha irmã para conhecer a nova 
vizinhança. Depois fomos em uma combine comprar o almoço e comi okonomiyaki de 
porco. Dançamos Luka Night Fever. Jogamos cartas e brincamos na neve e 
aproveitamos também para fazer misoshiro (sopa famosa no Japão). Quando a mãe 
chegou em casa comemos – no jantar – tamago kaki gohan (ovo cru e arroz) e Natô e 
salada. Depois do jantar ficamos uma hora e meia tentando comprar o sim card para o 
celular. Jogamos cartas e fui dormir. 
 
29 – Quando acordei havia um café da manhã incrivelmente grande que minha mãe 
tinha feito pra nós; carne, arroz, omelete, omeboushi, batata e sucos. Comi demais. Eu e 
Hanano fomos aprender a usar o ônibus para eu ir para a escola, o primeiro deles 
pegamos certo mas erramos o segundo e fomos parar em outro lugar. Daí o motorista do 
ônibus percebeu e disse que não precisávamos pagar e que ele ia nos levar de volta e 
então acertamos o lugar e fomos almoçar no Doutor (um café que há hum shopping).  
Comi dois sanduíches (estava com muita fome). Depois fomos ver as lojas e eu fui ver 



mangás. Retornamos para casa e brincamos de cartas, jogamos badminton e 
basquetebol. Quando a mãe chegou em casa fomos fazer o jantar; um arroz com salada, 
frango e wasabi. Depois de conversamos mais um pouco fui dormir. 
 

 
 

 
CONVERSA COM A MÃE DA RAISSA VIA WHATSAPP 

 
Miki Hirayama Mae Raissa Japão: Hello. Thank you for 
meeting your lovely girl. We are very happy. My daughter is very 
pleased with her kind sister. Today, they practiced taking a bus to 
go to high school. It's a little difficult to get on the bus. She is 
very good at Japanese. We were surprised. She is also doing a lot 
of practice of holding chopsticks on her own. She is doing very 
hard and doing her best‼ 
Walter Veroneze: Thanks. We are happy with your family. Any 
problem let us know please. 
Miki Hirayama Mae Raissa Japão: OK!わかりました！ 
Walter Veroneze: ありがとうございます。 

私たちの娘を迎えてくれてありがとう。私たちはいつもあ

なたを私たちの心に抱きます。Thank you very much. Thank 
you for welcoming our daughter. We always hold you in our 
hearts. Nós que agradecemos vocês. Obrigado por acolher nossa 
filha. Teremos vocês sempre em nossos corações. 



30 – Havia um café da manhã meio estranho. Era arroz ensopado com algas. A mãe 
ficou em casa conosco mas ela e a Hanano foram ao dentista. Raissa descobriu que eles 
falam o nome de tipo “Raixa” e que no Japão existe uma piada com este nome.  
 
Elas trouxeram muitos pães para comermos. Depois do almoço conheci a Hanae (filha 
de uma croata com um japonês) que estuda na minha escola, fomos ao Doutor e tomei 
um café. Depois fui ver os animes novamente. Fomos numa livraria e depois na casa 
dela, onde conversei em inglês com a mãe dela e comemos uns mochi. Voltei para casa 
e jogamos badminton com minha irmã. Quando meu pai chegou e entreguei para ele os 
presentes que tinha levado do Brasil. 
 
31 – Tomei café com minha família e ficamos conversando. Depois do almoço fui a um 
parque com a Hanano e brincamos de badminton e guerra de neve e também nuns 
brinquedos que tinha por lá. Voltamos e fomos ao mercado comprar o jantar que foi 
guioza. Depois do jantar dei para eles tererê que tomaram e disseram que era bom. 
 
 

OS UNIFORMES ESCOLARES 
 

 
 



 
 

 



ABRIL 
 
01 – Quando acordei encontrei um obentô que a mãe tinha deixado para nós. Depois 
assistimos televisão e depois fomos treinar como pegar o ônibus para minha escola. 
Voltamos e brincamos de cartas depois jantamos okonomiyaki. Jogamos cartas 
novamente e fui dormir. 
 
02 – Depois do café fiquei mexendo no celular (se meu pai souber vai brigar comigo, 
kkkk) e quando deu 13 horas eu fui acordar minha irmã para ela almoçar também. Daí 
ficamos assistindo televisão. Por volta das 16 horas fomos para Abashiri conhecer o 
local, fomos ver o mar, conhecer um templo e depois comer sushi e depois num 
karaokê. Quando voltamos para Kitami, eu com minha irmã e mãe fomos para o onsen. 
Foi a primeira vez que fui num onsen de verdade. As outras vezes lá em Tóquio não era 
bem um onsen era mais um banho público. 
 
03 – Logo após eu tomar café minha irmã Hanano acordou. Depois do almoço resolvi 
sair para comprar roupa de frio e ai pedi para minha irmã me fazer um mapa, mas 
mesmo com o mapa não consegui chegar no lugar certo então voltei sem ter comprado 
nada e porque tava com muito frio. Então a Hanano voltou comigo no lugar que eu 
precisava ir e comprei uma leg. Voltamos e fizemos o jantar (omurice) e depois da janta 
fomos dormir. 

 
 
04 – Durante o almoço fomos à uma combine comprar o almoço, comprei karaage. 
Depois do almoço ficamos esperando a amiga da Hanano – a Ryu – chegar para 
brincarmos de cartas (mágica), badminton e pega-pega em cima de uns tijolos. Depois 
fomos comprar comida na combine novamente. Foi divertido. No jantar comemos care 
de queijo e salada. 
 
05 – Depois do café ficamos assistindo televisão. Depois do almoço fomos brincar de 
um jogo de martelo japonês e de cartas. Comemos chocolate. No horário do jantar 
minha mãe chegou e conversamos e depois fomos dormir. Mas antes eu e a Hanano 
brincamos de pega-pega pela casa. 



 
06 – Hoje minha mãe ficou em casa. Sábado. Assistimos televisão enquanto a Hanano 
foi para a aula de piano e depois minha mãe foi ao cabeleireiro. Quando voltaram fomos 
em umas lojas de roupas e eu comprei uma blusa e uma figure action além de meias 
para a escola. Quando voltamos foi com a Hanano ao parque, onde brincando cai. 
Brincamos de badminton. Voltamos para casa e encontrei meu pai que retornou do 
trabalho que estava em outra cidade. Jantamos karaage (carne de frango frita)  e 
assistimos televisão. 
 
07 – Acordei cedo. Tomei café junto com a família. Putz, me deu cólica. No almoço 
comemos lámen (macarrão chinês, caldo e principalmente carne de porco), mas antes do 
almoço fomos visitar um templo que eu ainda não tinha ido e minha irmã me deu um 
presente de lá. Depois fomos à um café livraria e também ao shopping próximo. No 
jantar porco com arroz. Assistimos televisão e fomos dormir. 
 

08 – Dia que começaram as aulas de minha 
irmã. Minha mãe foi para o trabalho e eu fiquei 
em casa sozinha. Comi o obentô que eu tinha 
feito e depois fui passear no parque e também 
andar de bicicleta. Devolvi o mangá da Hanae e 
voltei para casa e logo minha irmã chegou da 
escola e foi para casa de uma amiga para brincar. 
Quando voltou assistimos vídeos no youtube e 
ela fez maquiagem. A mãe retornou e eu a ajudei 
a fazer o jantar. Ela viu um jornal brasileiro que 
eu trouxe e se impressionou. Assistimos 
televisão e fomos dormir. 
 
09 – Meu primeiro dia de aula, então acordei 
muito cedo. Tomei meu café e a Jikihara me 
levou para a escola e fomos recebidas por um 
professor que me explicou as coisas de como 
funcionariam e então fomos para a sala dos 

professores para eu me apresentar. Depois de um tempo era a vez de fazer minha 
apresentação para o restante da escola, eu estava muito nervosa, mas deu tudo certo. 
Então fui para minha sala 2-3. Nesse dia não tivemos aula só o ensaio para a cerimônia 
de entrada para novos alunos. Muitas pessoas vieram falar comigo e tiramos fotos. 
Voltei para casa e ganhei sorvete e um jantar especial porque minha mãe estava 
orgulhosa. 
 
13 – Tomamos café em família e daí todos fomos para a piscina pública e saímos por 
volta das 13 horas. Em casa fizemos yakiniku (churrasquinho). Depois fui conhecer o 
clube de tênis para ver em qual eu iria entrar, fui uma experiência divertida e retornei de 
ônibus para casa com uma amiga.  
 

Nota: Quando a personagem fala de “clube”, ou seja 
“clube de tênis”, “clube de voleibol”, não se refere ao 
espaço físico e sim ao grupo que a escola forma para que 
esta equipe treine durante uma temporada ou mais. Assim 



se refere ao “clube de tênis” como sendo o time que ele 
escolheria para participar. 

 

 
Raissa e a turma do clube de voleibol da Kitami Fuji High School 

 
14 – Acordei tarde, tomei café e fiquei com meu pai em casa. Depois do almoço fui para 
o clube de tênis e depois fomos limpar o campo de tênis que estava cheio de neve. 
Voltei para casa e fiquei com a Hanano. Nossa! Lembro que nesta tarde quando meu pai 
chegou nós comemos muito. E depois quando a mãe também retornou da escola trouxe 
curry para nós. Cansada e cheia demais acabei dormindo no sofá. 
 
15 – Depois do café fui para a escola. Foi uma merda porque estava chovendo e eu não 
podia ir de bicicleta. Cheguei à escola e cumprimentei o pessoal e fui para a sala de 
aula. Tive várias aulas, até de inglês e finalmente estava entendendo alguma coisa. 
Depois da aula fui ao encontro clube de tênis e depois do clube de tênis fui ver o clube 
de voleibol e joguei com as meninas. Depois fui embora para casa, pois terminou muito 
tarde o treino. Então fiquei brava porque a “porra” do ônibus já tinha passado e meu 
celular tinha estragado a tela e não conseguia ligar daí tive que ficar esperando por 50 
minutos o ônibus passar novamente e minha mãe me ligando mas não conseguia 
atender. Então peguei o primeiro ônibus e fui para a estação de Kitami onde finalmente 
voltei para casa às 21 horas. Pedi desculpas para minha mãe que tinha saído para me 
procurar. Jantamos e fomos dormir. 
 
16 – Eu dei um soco no celular e então ele voltou a funcionar. Alegria pouca, em 
seguida ele voltou a pifar. Neste dia tivemos muitas aulas e que acabei não entendendo 
muito coisa. Quando cheguei em casa a amiga da Hanano estava lá também. Brincamos 
e quando a mãe chegou jantamos e fomos dormir. 
 
17 – No caminho para a escola encontrei a Hanae e avisei que meu celular estava 
estragado e então fomos juntas para a escola. Neste dia tive aula de Educação Física e 
foi bem divertido e decidi – logo depois do almoço – que queria entrar para o clube de 
voleibol. Então participei pouco nesse dia dos jogos porque ainda não era membro. 



Conheci o técnico e fiquei com medo porque ele é muito bravo. Em casa, depois da 
janta, fomos para loja comprar o celular e aproveitamos para comer McDonalds. Dormi 
muito tarde neste dia. 
 
18 – Depois do café fui para escola com meu novo celular. Tivemos Educação Física. 
Depois que a aula acabou era minha vez de limpar a escola, era o banheiro minha parte, 
mas não precisei fazer nada pois o professor não estava por lá e o banheiro estava 
limpo. Daí fui para o clube de voleibol e treinei com elas. Em casa a Hanano fez doce 
(que não me lembro) e comemos tamago kaki gohan. A mãe chegou e eu pedi para ela 
me ajudar com a minha tarefa da escola. 
 
19 – Fui para a escola de ônibus e tive aula de Artes e de Japonês. Falei com várias 
pessoas, e foi o dia de decidirmos o que iríamos fazer no festival escolar. Então dançar 
foi o que escolhemos. Depois fui para o clube de voleibol, onde eu não fiz mais do que 
ficar catando as bolas e ajudar o treinador – que por sinal dá medo – mas foi muito legal 
comigo. Depois voltei para casa e jantamos guioza e eu entrei no ofuro pela primeira 
vez e gostei bastante. 
 
20 – Acordamos tarde mas meu pai ainda não tinha retornado e então esperamos ele 
para almoçarmos. Na parte da tarde fomos para a piscina e depois ao mercado comprar 
coisas para o jantar. Preparamos o jantar e conversamos bastante enquanto comemos. 
 
21 – Acordei cedo porque tinha aula. Era dia dos pais irem à escola. Minha família 
inteira foi à escola me ver. Tivemos aula de Matemática. Depois houve uma festa de 
chegada do AFS para os intercambistas e lá teve a apresentação de uma garota que tinha 
ido para a Argentina e depois fomos almoçar num hotel e lá me apresentaram para um 
pessoal que tinha interesse no AFS. Conheci uma brasileira que mora na minha cidade 
já há 7 anos. Ela é casada com um japonês e tem 2 filhos (um casal). Deram-me ovo de 
Páscoa e a Ishikawa me deu uma flor. Depois fomos para uma loja de roupas, eu e a 
Hanano. No jantar batata japa com arroz. 
 
22 – Já que não tinha aula, acordei tarde, já perto do almoço. E depois fui para a escola. 
Não tinha as aulas normais mas tinha treino do voleibol. Depois eu e a Hanano fomos 
para a piscina e voltamos para casa de ônibus e ajudei minha mãe no preparo da carne 
do jantar. 
 
23 – Neste dia teve muitas aulas. Na aula de Educação Física tinha que correr 20 metros 
quantas vezes conseguisse, eu só dei conta de 30 repetições. Depois tivemos obentô, a 
melhor parte do dia pois estava com muita fome. Neste dia não teve o treino no clube de 
voleibol e retornei mais cedo para casa. Como continuava com muita fome fui para a 
conveniência perto de casa e depois quando minha mãe chegou comemos udon. 
 
24 – Dentre as aulas deste dia tivemos Inglês e Artes. Depois do almoço foi novamente 
minha vez de fazer a limpeza na escola. No clube de voleibol ajudei o treinador. Ele me 
chama de Ra-chan. Neste dia, quase perdi o ônibus de volta para casa e não aguentava 
mais de vontade de urinar daí corri para uma combine quando desci do ônibus. Neste 
lugar um homem conversou comigo em inglês querendo saber se eu era intercambista e 
de onde era. Em casa, no jantar comemos takoyaki.  



 
25 – Teve aula de Educação Física e 
jogamos voleibol e várias outras aulas 
também. Depois fui para o clube de 
voleibol e neste dia então o saito sensei 
falou para o pessoal de lá me arrumar 
uma roupa de voleibol e então fiz uns 
exercícios com o resto da turma. Esta 
tarde estava muito fria e no jantar 
comemos guioza. 
 
26 – Tive aula de Artes e também aula 
do clube de voleibol. Peguei as roupas 
emprestadas e ganhei uns presentes 
como camisetas, tênis entre outros, da 
Haruka, Suzu e Moka. Treinamos juntas.  
 
27 – Neste dia saí com a Satimary e com 
os filhos dela. Fui ver e fiz uma aula de 
golfe e depois fomos comer com outro 
brasileiro que estava por lá e meu amigo 
norte-americano. Depois fomos para a 
casa dela e comemos algodão-doce. 
 
28 – Fui para a casa da Ishikawa porque 
minha mãe e minha irmã iam viajar para 
a Coréia do Sul. Na parte da tarde saí 
com minhas amigas e fomos beber 
tapioca (pois no Japão é uma bebida), 
depois fomos no eaon e no parque.  
 
Mensagem da Hanano no meu diário: 
 
“Hello! I am Hanano. Nice to meet you. 
I Love Raissa. I am thirteen years old. 
My birth day is May twenty seventh. I 
can play the piano. And I can speak 

English very well. Raissa is very beautiful. And cute. But I 
am very, very, very cute. Just kiddid I like music. She likes 
music too. Mibe. See you” – Dear Hanano. 

 
29 – Foi um dia diferente, fomos à montanha procurar hortelã. Também fomos à casa de 
uma amiga da Ishikawa comer bolo. Também num aloja que vende sake e fomos para a 
região da Abashiri ver umas flores e à praia para ver o pôr-do-sol. No final do dia fomos 
para Tokoro comer sushi. Foi um ótimo dia. 
 
30 – Neste dia eu e a Ishikawa fomos à montanha Nakora e subimos ela inteira, cerca de 
850 metros de altitude e lá comemos oniguiri. Quando estávamos voltando encontramos 
um senhor que é blogueiro e ele tirou fotos para postar no site dele. Fomos também no 
eaon e no parque. 



MAIO 
 
 
02 – Tinha clube de voleibol logo pela manhã. Depois eu e a Ishikawa fomos à uma 
livraria de nome “O Doutor”, comemos doces e depois fomos à um parque de esportes, 
onde havia treino de ping-pong. Em casa assisti televisão e depois fui ao cinema assistir 
ao filme dos vingadores em inglês. 
 
03 – Fui ao clube e a minha menstruação veio mais cedo e estava despreparada mas deu 
tudo certo. Depois voltei para casa com a Haruka pois no dia seguinte vou com ela para 
Asahikawa. Quando chegamos em casa as primas do Seiji estavam lá e conversamos 
bastante com elas e assistimos filmes. No final do dia – na janta – teve carne que por 
sinal estava muito gostosa. 
 
04 – Me arrumei rápido pois ia para Asahikawa ver o jogo de voleibol da minha escola 
e comigo foram a Haruka, a Mana e a Moka. No caminho fomos ouvindo músicas do 
BTS. Em Asahikawa as ajudei a arrumarem as coisas para o jogo. Depois de quatro 
partidas houve o almoço e depois continuaram os jogos. No final do dia a Jikihara e seu 
marido foram me buscar e daí paramos num restaurante para jantarmos. Dormi o 
caminho inteiro na volta. 
 

 
 

 
 



 
 
05 – Dia que eu voltaria para casa, então depois de comer por volta das 9 horas arrumei 
minhas coisas e minha mãe foi me buscar. Depois fui para a casa da Mana, onde 
comemos yakiniku e na conversa que tivemos lá eles disseram que meu irmão do Brasil, 
Igor, parecia japonês e que eles também conheciam a marca de tratores que meu pai 
trabalha no Brasil. Também assistimos anime e jogamos voleibol com o irmão dela e 
seus amigos. Daí conversei com sua família que me levou para casa. E neste momento 
foi meu reencontro com minha família que voltava da Coréia e ainda ganhei uma 
camiseta de lá como presente.  
 
06 – Acordei bem mais tarde porque não tinha escola neste dia. Comi sanduiches no 
café-da-manhã e na parte da tarde fui me encontrar com amigas da escola no ieon e 
tomamos sorvete e também fomos ao parque e brincamos na fonte que tem por lá. 
Também fomos ao karaokê. Quando voltei para casa minha família tinha preparado 
yakiniku. Comemos muito. Meu celular caiu e quebrou e ainda tinha todas as tarefas da 
Golden Week para serem feitas. Mas foi um dia muito divertido. 
 
07 – Na escola tivemos Educação Física e tinha um monte de exercícios para serem 
feitos. Nestes a Ayuha caiu de cara no colchão e demos muita risada dela. E depois das 
aulas fomos para o obentô. Quando cheguei em casa, junto com a Hanano, fizemos 
yakiniku e ficou muito bom e quando minha mãe chegou jantamos espaguete. Depois 
fui com ela ao Daiso comprar um protetor de tela pro meu celular e aproveitamos e 
tomamos sorvete. 
 
08 – Nesse dia escrevi muito na escola, muito mesmo. Teve também o clube de voleibol 
onde não joguei só ajudei as meninas. Em casa comemos a comida que a mãe trouxe da 
combine. Então depois da janta minha mãe saiu e fiquei com a Hanano e acabei 
dormindo no sofá. 
 
09 – Na escola houve novamente aula de Educação Física, mas foi uma aula livre e eu 
podia escolher o que fazer e então brincamos de pega-pega. Depois das aulas, no clube 
de voleibol, ganhei meu uniforme com o número 11. Tivemos treino do lado de fora da 
escola e corremos muito e então descobri que sou muito lenta. 
 
10 – A aula de Artes foi muito legal, pois pintamos diversos quadrinhos. No clube de 
voleibol conversei bastante com o sensei.  
 
11 – Não houve aula nesse dia. Depois do almoço fui para o parque com o brasileiro 
(Murilo) e também com o americano e alguns meninos japoneses e lá jogamos basebol e 



conversamos bastante em inglês. Em casa comemos frango, no jantar e assistimos 
Vingadores, o filme que minha mãe e a Hanano haviam locado. 
 
12 – Logo pela manhã eu fui com meus pais na piscina pública de Bihoro e fizemos 
aulas de ginástica, também fomos a um templo e tiramos fotos. Almoçamos no 
shopping, comemos lámen, arroz com carne e carbonara. Quando voltamos para casa fui 
tocar violão. Meu pai e a Hanano dormiram enquanto a mãe foi para a aula de gospel. 
Quando minha mãe voltou demos presentes para ela; chocolate, sorvete e flores de 
origami, pois era o dia das mães. Ela ficou muito feliz. 
 
13 – Na escola nada de novidade. À noite eu não comi e deixei o frango e o peixe para 
depois, mas quando fui comer minha mãe já tinha comido. Daí demos muita risada. 
 
14 – Na Educação Física teve corrida de 50 metros e eu realizei em 9 segundos; foi uma 
bosta e ainda machuquei a perna. Quando voltei para casa não tinha ninguém e eu fiquei 
sozinha. Como fiquei indignada com o péssimo resultado na corrida na escola fiquei 
treinando em casa. À noite comemos lámen no jantar. Minha irmã, Hanano, não estava 
havia viajado com a turma da escola dela. 
 
15 – No clube de voleibol utilizei o uniforme que tinha ganhado e também foi o dia que 
a Hanano retornou da viagem com a escola. 
 
16 – Na escola houve uma palestra sobre confiança de um japonês de outra parte do 
país. No clube de voleibol o sensei me deu uma camiseta de presente. Quando cheguei 
em casa fomos à combine comprar karaage. 
 
17 – No clube de voleibol tiramos fotos. Fui com minha irmã ao Lawson´s para comprar 
nosso jantar e por volta das 22 horas minha mãe chegou em casa. 
 
18 – Acordei bem cedo, pois ia com minha família ver a sakurambo (cereja) em outra 
cidade. Fui com minha mãe e minha irmã pois meu pai foi direto do serviço para lá. 
Almoçamos (carne) e retornamos então. Depois sai com o americano, com o brasileiro e 
uns meninos japoneses também, além da Julia. Fomos ao centro de treino e jogamos 
voleibol, basquetebol, badminton e retornamos. No final do dia sai com a brasileira 
Satimary e com os filhos dela e então conheci uma amiga dela, Miho, que morou no 
Brasil além de ser casada com um brasileiro. Fomos à casa dela e comemos yakiniku. 
Também conversei com o pessoal do voleibol por vídeo. Depois fui com a Satimary no 
concerto de uma mulher japonesa que morou no Brasil por 20 anos, a Yukie. Então 
voltei para casa e a Ryu e sua família nos fizeram uma visita. 
 
19 – Logo pela manhã fomos à um festival de caranguejos e por lá mesmo almoçamos 
lula, arroz com caranguejo, lámen, batata frita okonomyaki (vegetais fritos com massa 
de panqueca), yakisoba e uma comida de Tóquio que eu não sei o nome. Então fui 
sorteada para participar de um jogo de pegar os caranguejos que o povo jogava. Não 
peguei nenhum. Assistimos também à danças muito bonitas. Depois eu com minha mãe 
e a Hanano fomos à casa de uma mulher que trabalha com quimonos e vestidos, pois 
tínhamos combinado para pegar as roupas para o casamento que a gente iria em Tóquio 
do irmão de minha mãe. Ficamos lá por três horas provando aqueles quimonos e 
também brincamos com o Haruki, de 5 anos e filho da mulher. Passamos no Lawson`s 
para comprar o jantar e fomos para casa. 



 
20 – Meu primeiro dia com o uniforme de verão da escola, ele é bem bonito e na escola 
foi um dia normal. Depois novamente fui ao clube de voleibol que foi até as 19 horas. 
(No jantar comemos kani (caranguejo), arroz e natto (alimento de soja fermentado). 
 

“minha letra está assim, porque estou escrevendo com a mão 
esquerda”. 

 
21 – No último período das aulas tivemos o encontro estudantil e os clubes de esportes 
iriam se apresentar e dizer onde seriam as competições de cada um e eu também tive 
que me apresentar com o clube de voleibol e tiramos várias fotos. Fui ao parque treinar 
um pouco a corrida que eu era muito ruim. A noite cozinhei e comemos tudo, tava 
muito gostoso. 

22 – Neste dia tivemos apenas quatro períodos de 
aula e um deles era sobre culinária. Cozinhamos 
carne, arroz, misoshiro (sopa de diversos 
ingredientes) e preparamos salada. Depois tivemos 
novamente o clube de voleibol. 
 
23 – Fui com a mãe da Kohaku para Abashiri ver 
as competições de voleibol e voltamos apenas no 
final do dia e ainda tivemos que ir para a escola 
fazer treinos. 
 
24 – Novamente fui para Abashiri, mas desta vez 
com a mãe da Haruka e foi um dia mais divertido 
que o anterior, como nossa equipe só jogou uma 
vez voltamos mais cedo para Kitami e penso que 
cheguei por volta das 15:30 horas em casa. Lavei a 
roupa e comi. 
 
25 – Novamente fomos para Abashiri e foi o dia 

mais divertido e no torneio de voleibol ficamos em 2 (segundo) lugar, perdendo para a 
equipe de Hakuyou. Depois fomos comer numa yakiniku ya. Os pais e o Saito sensei 
também foram, foi um dia divertido e então a mãe da Yuki me levou embora. 
 
26 – Nesse dia, era domingo, dormi muito. Minha mãe foi para aula de gospel e eu e a 
Hanano e meu pai fomos comer lámen e depois do almoço a Ryu foi em nossa casa e 
fizemos um boneco do corpo humano, levou o dia todo para ficar pronto. À noite eu fiz 
comida brasileira; arroz, farofa, carne e salada. Todos gostaram e comeram bastante. 
Também tentei fazer tapioca mas a farinha que minha mãe comprou não deu certo. 
 
27 – Não houve aulas neste dia. Quando a Hanano retornou das aulas dei um chaveiro 
de passarinho para ela, também uma cartinha e um sorvete, afinal era o aniversário dela. 
O meu avô (pai do meu pai), Jiro veio nos visitar e então fomos ao Toriton Sushi jantar. 
Depois passamos no mercado e eu comprei os ingredientes para fazer brigadeiro e 
também uma camiseta da Marvel. 
 
28 – Neste dia depois das aulas não houve o clube de voleibol então voltei logo para 
casa pois ia fazer o brigadeiro. Quando cheguei em casa eu e o meu avô (Jirou-san) 



fomos comprar roupas de ginástica e também para o voleibol para mim. Enquanto ele 
preparava o jantar que foi uma sopa de carne eu fiz os brigadeiros. Quando minha mãe 
chegou jantamos e comemos os brigadeiros. Eles acharam muito doce mas disseram que 
gostaram. 
 
29 – Minha barriga estava doendo muito neste dia, justamente quando cheguei à escola 
e daí me levaram para a enfermaria e falaram para eu ir embora e fui deitar. As dezoito 
horas sai com a Marina e a Yukie e fomos à um restaurante e daí me deram dois kairos, 
que são aqueles saquinhos que encostados na pele ficam aquecidos, pois sabiam que eu 
tinha passado mal. 
 
30 – Fui para a escola e minha barriga ainda estava doendo e também fui ao clube de 
voleibol. O meu avô tinha preparado o jantar novamente e depois de jantar fui dormir. 
 
31 – Na escola assistimos filmes. E novamente meu avô tinha feito o jantar e estava – 
novamente – muito bom. Era sukiaki e peixe. 
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JUNHO 
 
01 – Seria o undokai (festival de esporte escolar) da Hanano e saímos de casa as 8:10 
horas para irmos à sua escola. Encontramos muitas pessoas do Fuji e eu pude participar 
de dois exercícios; corri com Ryu e participei com minha mãe em um jogo de cesta. 
Depois almoçamos juntos com a família da Ryu. Em casa assistimos muitos vídeos da 
família juntos e eram vídeos engraçados de apresentações da Hanano e também da 
Kanae (minha outra irmã que estava em intercambio na Finlândia). Depois da janta 
peguei no sono logo, pois estava muito cansada. 
 
02 – De manhã não fizemos nada, somente a tarde fomos para Memanbetsu levar meu 
avô no aeroporto para ele retornar para sua casa. Minha irmã não estava bem e daí 
voltamos logo. Eu fui ao parque e depois fui ao McDonald´s. 
 
03 – Perdi o primeiro ônibus que pegava para ir à escola, pois acordei atrasada, então 
perdi o segundo ônibus também e cheguei atrasada na escola pela primeira vez. Na 
escola nada de novo, apenas estudos de preparação para as provas. 
 
04 – Não fiz nada na escola, pois novamente era dia apenas de estudo para as provas. 
Em casa minha mãe me ajudou bastante à estudar para as provas. Fui ao parque fazer 
exercícios. No jantar tinha lámen. 
 
05 – Primeiro dia de provas, a primeira de História (eu acho) e a segunda de japonês, na 
primeira prova eu não acertei nada e tirei “zero” e na segunda prova - de japonês – tirei 
“dez”. Voltei muito cedo para casa e comi muito o restante do dia todo. Estudei para 
matemática pois a prova seria no dia seguinte. 
 
06 – Estudei para matemática e quando cheguei à escola descobri que as provas eram de 
inglês e biologia. Me “fudi”, mas acho que mesmo assim consegui tirar “cinquenta”, 
pois as questões eram todas em japonês – obvio né. A noite fui com a Satimary comer 
sushi e também com o professor de golfe e um amigo dele. Fui muito interessante. 
 
07 – Neste dia que era a prova de matemática que eu pensei que era no dia anterior, não 
tenho certeza de como fui mas acho que razoável. Depois que terminaram as provas 
fomos para a quadra e subi no palco juntamente com o clube de voleibol. Almoçamos 
na escola e houve treinamento sobre prevenção contra terremotos. Tivemos clube de 
voleibol depois das aulas que terminaram as dezessete horas. 
 
08 – Era sábado e eu e minha irmã ficamos em casa, pois minha mãe tinha undokai. 
Fomos no Lawson´s comprar comida e a tarde sai com o Murilo, com a Julia, com o 
americano e amigos japoneses. No parque brincamos de várias coisas e comemos 
yakiniku com o pessoal da igreja e também soltamos fogos. 
 
09 – Tive a visita da Jikihara, minha orientadora para verificar se estava tudo bem. Falei 
para ela sobre as viagens que gostaria de fazer mas nada estava decidido ainda. 
Descobri que haveria outra família hospedeira. À noite eu e minha irmã fomos ao 
parque caminhar. 
 
10 – Na escola recebi as notas, em matemática tirei “sessenta e oito”, em inglês “setenta 
e três” e em japonês tirei “noventa e seis”, em biologia “três” e uma aula que não sei 



certo e continuo achando que é história tirei “quatro”. Depois tive clube de voleibol e 
treinamentos bloqueio. Minha mãe tinha preparado uma festa de “boas vindas” para 
mim e nesta festa estavam o Joshua (neozelandês), Momo-chan, a mãe dela também e 
sua irmã. Tinha muita comida e conversamos bastante também. 
 
11 – Aulas normais e houve treino na aula de Educação Física, pois teria prova em 
breve. Depois almoço e retornei para casa. Á noite houve jogo de voleibol na televisão 
do Brasil contra o Japão e assistimos. 
 
12 – Neste dia, voltei cedo para casa e fiquei comendo muita porcaria e assisti muito 
anime. Quando minha irmã voltou jantamos e assistimos o jogo de voleibol do Japão 
contra a Sérvia. 
 
13 – Teve prova de Educação Física e fui muito bem. Depois da escola fui ao clube de 
artes fazer uma visita, onde a Julia participava. Fui bem divertido e lá desenhei o 
“Coringa”. Fomos embora juntas e fui à combine comprar o jantar. 
 
14 – Sexta-feira, e a melhor aula foi a de Artes. Mostrei para o pessoal um livro sobre o 
Brasil e eles gostaram muito em saber como é o Brasil. Fui para a aula de inglês que 
meu amigo Murilo me convidou para assistir. Jogamos mímica e voltei para casa. 
 
15 – Acordei as 9 horas da manhã e meus amigos do Brasil, Waleska e Carlos André me 

ligaram, pois era aniversário do irmão da 
Waleska. Conversamos bastante e daí fui 
almoçar com minha mãe e com minha 
irmã. Depois do almoço fui assistir a 
Ryu participar de competição de seu 
clube atlético. Depois fomos ao jinja 
matsuri (festival tradicional japonês que 
ocorre nos templos budistas). Mais no 
final do dia me encontrei com a 
Satimary e fomos na festa da cerveja 
onde os filhos dela se apresentaram. Daí 
teve um sorteio e ganhei uma panela 
elétrica bem grande. A Satimary não 
quis a panela dizendo que se eu ganhei 
era minha. Então quando minha família 
me visitou no final de Janeiro-20 eles 
trouxeram para o Brasil. 
 
16 – Acordei as 10 horas. Tinha me 
esquecido de um compromisso com 
minhas amigas no centro de treinamento. 
Sai correndo e quando cheguei lá percebi 
que não tinha levado a carteira e 
precisava pagar, daí uma amiga pagou 

pra mim. Jogamos badminton, voleibol. Fomos ao mercado comprar almoço e daí fui 
para casa buscar a carteira. Almoçamos na casa da Julia. Jogamos uno, jenga, e um jogo 
de videogame. Quando sua mãe chegou tomamos chá e ela nos levou para casa pois 
chovia bastante. Meu pai pede um depoimento meu sobre intercambio: 



 
“Do outro lado do mundo é realmente tudo muito diferente,coisas que para nós são 
muito corriqueiras para eles parecem coisas de outro mundo por exemplo,quando nós 
brasileiros nos cumprimentamos nos abraçamos e damos um beijo no rosto isso aqui 
para eles é muito diferente por que aqui nem ao menos se toca na pessoa quando você a 
cumprimenta apenas abaixa a cabeça em forma de respeito. 
Mas é pelas diferenças que acredito que a experiência esteja sendo tão boa, pois esse é 
o objetivo de um intercâmbio além da oportunidade de aprender uma língua tão 
difícil.” 
 
17 – Desta vez acordei mais cedo que o normal e fui à casa da Julia buscar minha 
bicicleta pois  no dia anterior quando fui buscar minha carteira voltei de bicicleta para 
reencontra-los. Também fomos vender ingressos de comida do festival escolar que 
haveria. No clube de voleibol teve corrida e também ganhei presente da Kodama sensei. 
Entrei no ofuro. 
 
18 – Neste dia fomos plantar abóboras, pois tinha alguns agricultores que conversamos 
e me disseram que o meu japonês estava muito bom. Todos se impressionaram com 
minhas habilidades de jardinagem. Também fomos para a quadra de esportes fazer o 
ensaio de danças para o festival. No final do dia recebi mensagem do Murilo dizendo 
que ia mudar de cidade. Fiquei triste pois os encontros com ele e o pessoal da igreja 
eram bastante divertidos. 
 
19 – Treino de dança comprei ingressos do festival para eu e minha família. Não teve 
clube de voleibol e voltei para casa com a Nami e a Kubo. Tentei converar com a Kubo, 
mas ela é bastante tímida e conversamos pouco. Quando cheguei em casa a Hanano já 
estava e daí fomos comprar café no mercado (de presente) para meu pai, pois era dia 
dos pais. A Hanano fez o jantar, pois a Kanae chegaria definitivamente do intercambio. 
Quando chegaram nos cumprimentamos e fomos jantar. A Kanae trouxe presentes para 
mim e eu dei presentes para ela. 
 
20 – Foi um dia bem divertido, apesar das aulas que tiveram. Muitos americanos foram 
visitar minha escola, mas não consegui conversar com nenhum deles. Depois do clube 
de voleibol a mãe da Haruka me ofereceu carona e me deram um pão de melão, bem 
gostoso. Quando cheguei em casa conversei com a Kanae. Eu e a Hanano fomos ao 
parque. Quando voltamos havia macarrão no jantar. Tarde da noite entrei no ofuro. 
 
21 – Teve aula de Artes e neste dia não havia clube de voleibol. Então fui visitar o clube 
de artes e foi bem divertido. Levei mangás (livro de histórias em quadrinhos) do SNK 
para lermos lá. Quando cheguei em casa só estava a Kanae. Comprei cup noodles para 
comer. 
 
22 – Apesar de ser sábado havia aula mesmo assim. Meu pai voltou para casa e eu 
estava indo para a escola. Neste dia havia comemoração pela inauguração pelo novo 
prédio da escola. Ganhei dois mochis (bolinho de arroz) bem grandes para comer. 
Quando cheguei em casa o Giovane, meu amigo do Brasil, me ligou e junto com ele 
estavam o Pedro, o Eduardo e a Waleska. A porra da menstruação veio e justo quando 
eu tinha comprado um convite para ir à piscina da escola de natação dos filhos da 
Satimary. 
 



23 – Fui me encontrar com a Satimary para irmos à escola de natação dos filhos dela 
mas como dito anteriormente não pude entrar pois estava menstruada. Voltei para casa e 
no almoço havia espaguete e junto havia uns peixinhos pequeninos e como não sou 
muito fã de peixe comi bem pouco. Depois do almoço fui ao eaon (shopping) me 
encontrar com a Ayuha, com a Mao e Yuna, onde fomos no purikura e comemos batata-
frita e jogamos um jogo de videogame de zumbi. 
 
24 – Não havia aulas e assisti anime em casa por toda a manhã. Depois do almoço fui 
num parque me encontrar com a Julia e a Nami. Foi muito bom, pois o parque era muito 
bonito e tinha uma fonte bem bonita onde aproveitamos e tomamos banho. Compramos 
comida na combine pois estávamos “brocadas”. À noite, depois do banho fui para o 
shopping para encontrar o pessoal do clube de voleibol e aproveitamos para assistir 
Sadako (que seria a mesma coisa que a versão oriental de “o chamado”). 
 
25 – Dia normal de aula. A Rina, do clube de artes, me deu um chocolate de presente. 
Teve aula na quadra de esporte para avisos. Depois fui à igreja de mórmons conhecer as 
novas americanas que haviam chegado a cidade. Pensei que ia conversar sobre o 
intercambio no Japão mas praticamente tive uma aula de religião e então ganhei uma 
bíblia em japonês que dei para meu pai biológico. Na janta tivemos salada e imo dango 
(batata recheada) e guioza. 
 
26 – A Kanae perdeu o ônibus e daí não fomos junto para a escola. Na aula de artes a 
professora me disse que havia pesquisado sobre minha cidade natural – Dourados – e 
que era uma cidade grande e bonita e que tinha encontrado muitas escolas do idioma 
japonês e mostrou um desenho da Sofia (intercambista de 2018 da Finlândia) e ela 
desenhava muito bem. Tivemos treino para o festival escolar e tive que dançar na frente 
de todos, fiquei com bastante vergonha. 
 
27 – Eu e a Kanae fomos juntas para a escola e como ela esqueceu o cartão do ônibus e 
daí eu emprestei dinheiro para ela. Fomos treinar dança e eu não sou boa nisso não. 
Voltei cedo para casa e passei no Big House (mercado) e comprei um sushi que eu tinha 
visto na televisão o qual é você mesmo que o prepara. Não gostei pois é muito doce. À 
noite a Hanano me ensinou a dançar. 
 
28 – Sexta-feira e como sempre a aula de artes foi a melhor do dia. Ganhei um 
chocolate da Yuna. Fui para casa almocei, assisti Masterchef e tinha me esquecido do 
clube de voleibol e daí tive que voltar para a escola. No clube ganhei outro presente do 
Saito sensi (uma mochila mala). A mãe da Kouhaku me deu carona para casa. Enquanto 
isso meus pais brasileiros estão em Paris, numa viagem que se encontrarão com nosso 
irmão intercambista belga e com a russa também. 
 
29 – Sábado e então acordei tarde. Na parte da tarde fui à piscina pública com a Nami. 
Foi muito bom e ela comprou sorvete e eu fui para o ponto de ônibus para retornar para 
casa. Fui ao onsen com minha família. Meus pais brasileiros já se encontram com o 
Pieter-Jan na Bélgica e vão para casa dele. 
 
30 – Como era domingo, acordei tarde. Durante  a manhã a Waleska, o Walker, o Pedro, 
o Eduardo e o Giovani me ligaram e conversamos sobre minha vida no Japão. Após o 
almoço fui ao parque com a Hanano e também no Big House para comprar sorvete e 
voltamos ao parque. Mais tarde fui a um restaurante com minha família comer lámen. 
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JULHO 
 
01 – Fui um dia muito chato nas aulas. Depois tivemos treino de dança e durante o 
clube de voleibol fizemos corrida ao redor da escola.depois voltei para casa e chamei a 
Hanano para ir ao bunkasai do hakuyou, La encontramos com a Ryu e muitas pessoas 
do Fuji. Voltei para casa e enquanto jantávamos teve as queimas de fogos, quando 
ouvimos eu minha mãe e a Hanano saímos correndo para ver. 
 
02 – Teve treino de dança mas não teve o clube de voleibol. Em casa treinei dança 
também. 
 
03 – Foi a primeira vez que faltei à escola pois estava me sentindo mal. 

 
04 – Dia normal de aula e também teve bastante treino 
de dança. Voltei tarde para casa por causa das 
arrumações que estavam tendo na escola. Neste dia 
meus pais brasileiros estão em São Petersburgo, junto 
com meus avós também e se encontram com nossa irmã 
intercambista russa Ksenia. O destino deles é conhecer 
um imóvel no vilarejo de Priluki em Novgorod, 
maluquice de meu pai. 
 
05 – Um dia agitado pois teve todas as apresentações 
que estávamos nos preparando, mas foi um dia dos mais 
divertidos. Eu estava muito nervosa mas fui muito bem 
em minha apresentação. Durante a festinha que teve 
depois um de nossos professores foi o DJ. Nesse dia ao 
voltar para casa fomos assistir o show de música de um 
anime chamado Lupan, depois do show nós fomos 
comer sushi escondido do pai e da Kanae. 
 

06 – Um dia totalmente inútil na escola. Não teve praticamente nada e o povo só ficou 
conversando e quando deu aproximadamente meio-dia e meio eu voltei para casa e 
conversei com a Hanano. Assistimos televisão. A janta foi pão com carne e tinha um 
programa de música na televisão que daí dançamos (a família inteira). 
 
07 – foi o dia do bunkasai (festival da cultura japonesa), no começo foi bem cansativo 
pois ajudei a fazer as tapiokas, para os convidados, inclusive minha família (a Kanae 
não foi pois também era o seu bunkasai), enquanto andava pela escola a Mao me achou 
e me deu o seu yakisoba, depois me encontrei com a Nami e o resto do pessoal fomos 
almoçar e depois vamos olhar os bazares que haviam feito na escola, principalmente o 
de artes, onde eu comprei dois adesivos que elas mesmo fizeram, depois que o festival 
acabou minha turma ganhou tapioka. Como não havia ônibus nesse horário minha mãe 
veio me buscar. No jantar fomos buscar a Kanae em seu bunkasai e aproveitamos para 
irmos comprar sushi. 
 
08 – Foi o dia de limparmos a escola toda, depois disso meu professor líder mostrou os 
vídeos de nossas apresentações e nos deu sorvete para comemorar. Quando a Hanano 
voltou fomos á uma farmácia, onde comprei um creme para espinhas e uma caneta para 
escrever em meu diário. 



 
09 – Pude dormir porque eram os dias de descanso do bunkasai (terça e quarta). Nesse 
dia eu e a Kanae ficamos juntas na parte da manhã. Depois sai com a Julia e fomos ao 
Higashi koen e também o pessoal do clube de voleibol me ligou porque eu não tinha ido 
ao treino. Cagada minha, mudaram o treino para de manhã e eu não sabia. Eu e a Júlia 
fomos jogar  badminton, mas estava ventando muito naquele dia. Fomos ao centro de 
treinamentos de koizumi, depois ao Big House e compramos sorvetes. Daí fomos para a 
casa dela e jogamos videogame. No final do dia voltei para casa e no caminho comprei 
chiahan. Em casa jantamos Lámen, salada e depois fomos buscar a Kanae no cursinho 
que estava fazendo. 
 
10 – Acordei bem tarde novamente. Se meu pai biológico ler isso aqui vai certamente 
falar “preguiçosa”. Depois do almoço, onde conversei bastante com a Kanae saí para me 
encontrar com a Julia, Nami, Kubo e a Rina para irmos até o game center, aproveitamos 
bastante a tarde naquele lugar, pois tinha bastante jogos divertidos. Quando retornei 
para casa, passei na combine e comprei novamente chiahan e estava muito bom. A noite 
saímos para jantarmos na cidade e fomos ao biguridonki, se não me engano, lá eu comi 
hambúrguer de queijo e uma sobremesa muito gostosa que não lembro o nome. Meus 
pais brasileiros passam por Barcelona no retorno para casa. 
 
11 – Fui para escola junto com a Kanae. Aulas normais e na aula de Educação Física eu 
fiquei com o grupo da Haruma, Rina, Moe, Mayu e uma menina que ainda não decorei 
o nome e tivemos que treinar uma dança bem complicada. Nesse dia, eu fiquei “puta” 
com o ônibus pois ele passou um pouquinho mais cedo e eu o perdi e tive que esperar 
outros 50 minutos até que o próximo passasse por ali. Enquanto esperava chegou a 
Hanae e então voltamos juntas. No jantar era – infelizmente – peixe mas mesmo assim 
eu o devorei porque tava morrendo de fome. Minha mãe tinha ido ao clube gospel. Fui 
dormir bem cedo. 
 
12 – Tanto a Nami como a Haruka resolveram brincar com meu cabelo e todos falaram 
kawaii. Depois disso fomos almoçar. Na última aula ficamos escolhendo camisetas para 
o taikusai. No clube tivemos uma tarde cansativa e tive que sair correndo senão ia 
perder novamente o ônibus. Depois da janta fomos buscar a Kanae no cursinho e demos 
um susto nela. 
 
13 – Era Sábado e fiquei dormindo até tarde e a manhã inteira não fizemos nada... 
(novamente espero que meu pai biológico não leia isso senão vai ficar me “zuando”). À 
tarde estava chovendo muito. Passei na combine e comprei chiahan, suco de tomate e 
salame. No clube de voleibol ajudei o pessoal com a arrumação das coisas para o treino 
e aprendi alguns ataques. E tive que sair correndo novamente para não perder o ônibus 
mas mesmo assim ele passou e não consegui pegar. Mas ainda era cedo e esperei o 
próximo sem problemas. Depois do jantar fizemos amuletos para não chover, pois meus 
pais disseram que só iríamos ao festival se não estivesse chovendo. 
 
14 – Acordei por volta das 8 horas da manhã e perguntei a minha mãe se iríamos ao 
festival e como estava chovendo não fomos. Então voltei a dormir. Minha mãe foi para 
o treino de gospel, meu pai foi ao cabeleireiro, a Hanano dormir e a Kanae estudar. 
Almoçamos macarrão de verão japa, muito bom. Quando minha mãe retornou ela trouxe 
várias carnes, inclusive de vaca e daí fomos fazer yakiniku. Depois do jantar eu e 
minhas irmãs ficamos assistindo um reality de relacionamentos e conversando. 



 
15 – No almoço comemos omurice, esta foi a segunda vez apenas que comi esta comida 
japonesa. Depois fui à casa da Julia e jogamos switch Mario maker, crip head, smash 
brothers. Por volta das 16 horas voltei para casa e junto com a Hanano fomos à um café, 
o Joy, lá tem sinuca, karaokê, mangá, uma sala fechada para usar computador, dardos e 
ping-pong, entretanto tem lugares que fedem a cigarro. No jantar tinha muita comida, 
mas o melhor foi o sashimi de salmão e a pizza que a Ryu e a Runa trouxeram para nós. 
Também ganhei delas uma bolsinha de samurai que a mãe delas fez. 
 
16 – Durante as aulas houve dois filmes que todos nós assistimos e foi um dia 
completamente normal. Conversei com a Nami e o pessoal do terceiro ano. Tivemos 
treino de dança e não teve o treino de voleibol neste dia (ainda bem porque eu estava 
muito cansada porque não tinha dormido legal). Em casa comi chiahan, minha irmã 
Hanano, minha mãe e também a Kanae chegaram e a Kanae saiu novamente para ir às 
aulas de cursinho. 
 
17 – No caminho da escola encontrei a Julia e novamente houve filmes na escola. 
Tivemos treino e as meninas passaram batom em mim. A Nami amarrou meu cabelo e a 
Suzu arrumou meu uniforme e todos falaram kawaii. Cansei bastante no treino de 
voleibol e daí quando peguei o ônibus de volta para casa a Hanano estava nele e 
voltamos juntas. Quando cheguei em casa vi que os correios tinham entregado a farinha 
de tapioca e chocolates que minha família do Brasil tinha enviado. Aqui em casa eles 
ficaram muito felizes. Depois do jantar fizemos a tapioca com banana, chocolate e 
creme. 

 
18 – Minha irmã Kanae comeu 
tapioca no café-da-manhã e fomos 
juntas para a escola e me disse que 
quer ir visitar o Brasil um dia. Na 
escola a Nami e a Haruka me 
convidaram para irmos ao Matsuri 
no dia seguinte. Nesse dia teve 
treino de almoço, de dança e 
depois o voleibol. A Rina me 
emprestou o tênis dela. Em casa 
enquanto eu dobrava a roupa a 
Hanano fez chiahan. A minha mãe, 
Miki, foi buscar a Kanae no 

cursinho e daí jantamos. 
 
19 – Fui para a escola junto com a Kanae e a merda da menstruação desceu novamente. 
Depois das aulas fui para o Matsuri e vimos umas danças legais por lá, com a Nami, 
Haruka, Haruna e Mayu e chovia muito e dividimos os guarda-chuvas que tínhamos. 
Compramos comida mas eu não comi, porque minha barriga doía muito. Ficamos no 
karaokê até por volta das 18:50 horas. No festival ganhei um monte de coisas; abanador, 
água de neve, guardanapos...  
 
20 – Acordei tarde, era Sábado. Na parte da manhã fui no Sakurambo da Ishikawa e 
reencontrei um monte de gente e conheci pessoas novas e o mais legal tudo que comi lá 
foi de graça. O clube de voleibol me ligou dizendo que o treino seria as 13 horas (que 



merda), mas eu fui só as 14 horas e fiquei até as 15 horas. Daí fui ao Matsuri com a 
Julia, Nami e a Rina. Na verdade elas tinham ido antes de mim e daí  as encontrei por lá. 
Uma menininha veio me perguntar se eu estava bem em inglês. Comprei crepe e 
salsicha. Fomos para outro lugar onde estava tendo outro matsuri, assistimos a uns 
shows, comemos. Nesse dia encontrei a Hanano, a Suzu, meu pai e minha mãe e muitas 
pessoas do Fuji que me cumprimentaram. E eu e a Julia fomos andar e comprei um 
“treco” de sangue que vinha uma bebida dentro. Também minha mãe Miki conversou 
com meu pai biológico que estavam na Rússia. 
 
21 – Manhã livre e almocei chiahan que minha mãe tinha feito. As 15 horas sai com o 
pessoal do clube (haruka, mana, Kohabu, Suzu e Hikaru) e fomos ao matsuri e por lá 
mesmo comemos crepe e yakitori. Quando fui pegar o ônibus para voltar para casa perdi 

novamente (esse desgraçado) e aguardei 
o próximo que estava lotado, então achei 
melhor ligar para minha mãe que veio me 
buscar com a Hanano e fomos para o 
parque onde haveria a queima de fogos. 
Depois eu e a Hanano voltamos à pé para 
casa e quando chegamos a família da Ryu 
estava em frente nossa casa fazendo 
yakiniku; comemos, rimos e brincamos. 
 
22 – Acordei muito cedo morrendo de 

sono, me arrumei e parti para a escola com a Kanae. A primeira aula foi de culinária e 
onde fomos à horta para ver como estavam as abóboras que plantamos. Nesse dia foi a 
única aula legal que tivemos. Durante o almoço teve treino de dança e depois o clube de 
voleibol onde treinamos ataques. Nesse dia meu pai estava em casa junto com a Hanano 
e quando minha mãe chegou fomos jantar. Ela trouxe shampoo e condicionador para 
mim. 
 
23 – Não teve aulas legais e eu estava quase dormindo nelas. Depois fui ao 7eleven 
comprar onigiri e também à um parque onde comi. Depois sai com uma amiga e fomos 
num salão onde havia modelagem. Depois da janta fui novamente ao 7eleven sacar 
dinheiro para levar para Tóquio. 
 
24 – Na escola teve filmes e documentários. Aula de culinária, de história e de etiqueta. 
Depois teve clube de voleibol e foi muito cansativo mas o pessoal é muito divertido. 
 
25 – Nesse dia teve a apresentação de dança e eu e meu grupo (Haruna, Takenbu, Moe, 
Mayu, Misaki) ensaiamos. E depois do almoço começaram as apresentações e desta vez 
eu nem estava nervosa. Quando subi no palco todo mundo começou a gritar meu nome 
(o que foi muito legal), mandamos bem na dança. Depois fomos para o clube de 
voleibol e foi um problema atrás do outro porque quando o Saito sensei chegou lá nós 
não tínhamos feito nada e ele estava muito bravo. Depois da janta fui arrumar minha 
mala para a viagem a Tóquio. 
 
26 – Finalmente eu iria para Tóquio e o engraçado era que tínhamos combinado de sair 
as 8 horas em ponto mas neste horário só eu estava pronta e minhas irmãs ainda nem 
tinham terminado as malas e daí chegamos ao aeroporto faltando apenas 20 minutos 
para o embarque. O voo foi muito tranquilo e quando chegamos à Tóquio fomos 



almoçar num restaurante coreano com excelente comida, daí visitamos um templo e 
depois fomos à Tokyo Tower. Comprei um chaveiro e uma miniatura da torre e também 
fomos para um lugar muito divertido o Harajuku, um lugar cheio de coisas estranhas e 
lá comprei muitas camisetas, marcador de texto, estojo, tomamos tapioka e fomos para 
akibahahara o paraíso dos otakus e encontrei muita coisa doida por lá. Também 
encontrei o lugar dos tarados com um monte de fantasia de empregada; os maid café e 
as lojas com coisas de anime, lojas de figure action mas tudo estava muito caro, mas 
mesmo assim comprei um monte de chaveiro, camiseta de anime, mais chaveiros e acho 
que foi isso. Foi um ida muito legal mesmo e daí íamos jantar num maid café mas o 
lugar estava tendo só bebida e daí fomos para outro lugar. Neste outro restaurante 
pedimos macarrão, hambúrguer, salada, pizza e frango. Daí finalmente fomos para o 
hotel que era muito chique. 
 
27 – Acordei as 5:30 horas da manhã porque tínhamos que nos arrumar para o 
casamento. Tomei meu café e esperei minhas irmãs e fomos para o outro hotel onde 
aconteceria o casamento e lá tinham profissionais que iriam nos arrumar com os 
kimonos que levamos. Arrumaram meu cabelo que demorou quase uma hora e o que 
mais demorou foi vestir o kimono que não é nada confortável, porque me apertaram 
com 4 faixas uma em cima da outra. Daí fomos conhecer os parentes da minha mãe e 
como eles não dão nem um abraço achei muito estranho. Depois todos tiveram que se 
apresentar dentro de uma sala fechada, desde os noivos até eu, depois fomos para as 
fotos. Foram convidados cerca de 90 pessoas. Um casamento muito chique. A 
cerimônia foi com um padre estrangeiro. Então teve o almoço e quanto servia houve 
vídeos sobre o casal. Quando tudo acabou nos trocamos e fomos (Jirou, mãe, pai, 
minhas irmãs e eu) para um maid café. Demorou cerca de uma hora para conseguirmos 
entrar mas foi muito divertido lá. Pedimos umas bebidas e eu um omurice. Depois 
fomos para a casa do Jirou onde posaríamos. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
28 – Neste dia fomos à Disney. Aproveitamos este lugar e eu fiquei muito cansada e no 
fim do dia teve o show de todas as personagens e enquanto assistíamos ao show 
comemos uma perna de peru. Jantamos no lámen e voltamos para a casa do me avô.  
 
 
 



 
 

 
 

 
 
29 – Foi meu último dia em Tóquio e não fizemos nada demais além de dormimos até 
tarde. Eu ganhei um álbum de fotos do casamento de meu avô. Depois do café-da-
manhã nos despedimos e fomos para o akihabara novamente para tentar comprar um 
celular, porque o da minha mãe caiu dentro da privada. Enquanto ela foi comprar o 
celular eu e minhas irmãs ficamos no KFC e também fui olhar umas lojas, mas como já 



tinha gastado demais não comprei nada. Quando minha mãe voltou fomos à um 
restaurante brasileiro para almoçarmos mas a fila era muito grande e não esperamos e 
então comemos oshinaya. Daí seguimos para o aeroporto onde chegamos novamente em 
cima da hora. Chegamos a Memanbetsu por volta das 19:30 horas e em Kitami as 20:20 
horas aproximadamente. Comi rapidamente curry e então dormi. 
 
30 – Eu dormi muito nesse dia. Depois do café fiquei em casa e tirei o dia para 
descansar. Enquanto minha mãe foi trabalhar, minha irmã Kanae estudar eu fui à 
combine comprar sorvete. Enquanto a Hanano dormia eu fui para a biblioteca onde 
estudei japonês por duas horas sem interrupções. Foi muito bom. 
 

 
 
31 – Nesse dia não teve aulas. Depois de conversar bastante com a Hanano fui à 
combine. Quando minha mãe chegou falei para elas que queria tomar tererê ao estilo 
douradense e então rapidamente fomos lá fora, levamos uns banquinhos, fizemos o 
tererê e conversamos sobre várias coisas e principalmente sobre o Brasil e também 
sobre minha família brasileira, também soltamos fogos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGOSTO 
 

01 - Foi mais um dia onde eu dormi muito e a tarde como não tinha nada pra fazer, fui à 
piscina sozinha, quando voltei para casa eu, minha mãe e Irmã fomos tomar tererê, hoje 
também era o aniversário das minhas duas avós falecidas (japonesas) então comemos 
bolo e fui dormir. 

 
02 - Acordei cedo pois tinha o kusamushiri (que significava que os alunos teriam que ir 
na escola para limpar a horta de lá) mas quando cheguei lá ninguém estava fazendo 
nada, então fui até o ieon me encontrar com a Hanae e a Julia, fomos assistir tenki no 
ko, fomos ao McDonalds comer, voltamos para casa e a Julia veio rapidamente provar o 
tererê, ela disse que gostou porém só tomou uma vez, então já sabem. Minha mãe foi na 
minha escola para eles falarem de meu desempenho, eles falaram bem de mim porém 
descobriram que eu não estava participando das atividades do clube. 
 
03 - A Jikihara e a Ishikawa vieram em nossa casa, conversar sobre o acampamento de 
verão que eu teria em Niseko. 
 
04 - Fomos a um yakiniku no parque da vizinhança, aonde estavam todos os vizinhos, 
eles conversaram comigo sobre o Brasil. Eu e a Hanano fomos brincar de guerra de 
água no parque pois estava calor demais, voltamos e nós três fomos ao karaokê. 
 

 
 

05 - Comi yakiniku no café da manhã, depois do almoço acabei dormindo quando 
acordei conversei com a Hanano que juntas fomos ao parque, depois que voltamos fui 
arrumar minhas coisas pois amanhã eu iria viajar. Minha mãe me comprou meu novo 
diário e muitos lanchinhos para eu levar. Depois fomos tomar tererê e conversamos 
sobre as constelações e sobre o terremoto que havia acontecido o ano passado e deixou 
a cidade toda sem energia. 

 
06 - Acordei cedo fui até a kitami eki pegar o ônibus para Sapporo, chegando lá 
reencontrei muitos intercambistas (americano, finlandesa, tailandês, argentina), 
pegamos mais um ônibus e fomos até Niseko, eu e a Vanina fomos conversando, 
chegamos no hotel, teve cerimônia de abertura que foi longa e chata porém depois 
tivemos a janta, nesse dia conheci o Tyler ele é meio japonês e americano, voltamos 



para o quarto e todos os intercambistas vieram para cá, jogamos uno e outros jogos de 
carta. 

 
07 - Fomos todos tomar café da manhã e fomos a um lugar para conversarmos sobre os 
tópicos de estudo que havíamos escolhido, eu não fazia ideia de qual era o meu, depois 
que eu entrei na sala errada eu descobri que o meu era sobre a água junto com a Vanina 
e o Tyler que passou mal e ficou fora quase a tarde toda, voltamos para o hotel e fomos 
ao quarto do americano jogamos mais uno e eu nunca e fomos comprar bebidas na 
combine. 

 
08 - Fomos novamente ao lugar de 
estudos e hoje seria os dias das 
apresentações, passamos o dia 
resolvendo os problemas de nossas 
ideias e preparando nossa 
apresentação, fomos o primeiro 
grupo a apresentar, porém não 
ganhamos a competição 
infelizmente, este era nosso ultimo 
dia juntos, voltamos todos a 
Sapporo e eu me reencontrei com a 
Kazuki (a menina que seria minha 
irmã hospedeira) e seu pai, eles me 
levaram para sua casa, onde eu 
passaria a noite, conheci a sua mãe e 
seu irmão mais novo, foi muito 
legal, conversamos muito, depois fui 
dormir pois estava cansada. 
 
09 - Acordei bem tarde, tomei o café 
com a Kazuki e fomos para a 
estação pois meu ônibus iria sair as 
13:20, chegando lá me despedi da 
família da Kazuki e como a mãe 
dela não pode ir me levar me deixou 

uma cartinha, ganhei deles também batatas chips com chocolate, algo bem comum no 
Japão. Chegando em Kitami, a mãe e a Hanano estavam lá para me buscar, pedi para 
irmos ao Mc Donalds e assim foi feito, voltamos para casa e a Hanano havia preparado 
uma faixa de boas vindas para mim com as cores do Brasil, depois eu e ela fomos ao 
Onsen. 

 
10 - Nesse dia fomos até Tokoro (eu, Hanano, mãe e pai) numa praia que havia lá, 
porém estava muito frio e chovendo, chegando lá nós começamos a rir por que os 
coqueiros que haviam lá eram falsos, depois fomos ver um jogo de curling o esporte da 
minha cidade e lá estava havendo partidas das jogadores das equipes da China e do 
Japão, depois fomos ver o terceiro maior lago do Japão que fica por lá depois fomos 
visitar um museu das primeiras civilizações da região. Voltamos para Kitami e fomos a 
um matsuri (festival) que estava tendo lá e depois minha mãe me levou para o centro de 
treinamento para me encontrar com as americanas e um monte de japoneses, ficamos 
jogando badminton, ping-pong e polícia e ladrão. Chegando em casa comi comida 



coreana que minha irmã havia preparado e a Kanae falou com as amigas finlandesas 
dela, eu também conversei com elas. 

 
11 - A tarde fui com a Julia ao centro de treinamento depois fomos comer sorvete no 
parque ( só para constar aqui é verão mas só chove e fica frio nesta porra), voltei para 
casa e estavam Kanae e Hanano nós conversamos sobre idiomas e vimos vídeos de let it 
GO e Moana em 25 línguas, depois eu e a Hanano lutamos sumo, fomos ao Onsen e o 
jantar foi McDonalds e minha mãe alugou o filme rio 1 e 2. 

 
12 - Tomamos café todos juntos, falei com minha mãe do Brasil que brigou comigo por 
causa do remédio da perna. A tarde fomos todos menos a Kanae na piscina, depois 
fomos comer karesupu (curry com sopa). 
 
13 – Fomos levar a Kanae no seu curso e também entregar um presente para a mãe da 
Momo, que conversou bastante comigo e depois, numa loja de camisetas, minha mãe 
comprou uma de presente pra mim. Voltei para casa para pegar minha carteira que tinha 
esquecido e minha mãe daí me levou para o fliperama onde encontrei a Julia e a Rina, 
aproveitamos e jogamos muitos jogos de músicas e danças. No jantar tinha lámen e 
assistimos Rio 2. 
 
14 – Neste dia eu e minha mãe saímos para aproveitar o dia. Foi muito divertido, 
comprei um monte de presentes, fomos até em um lugar onde podemos ver o sofrimento 
dos salmões, também ao Kami no ko ike, um lugar que parece a gruta do lago azul aqui 
na cidade de Bonito, fomos também à um lago, uma praia e um acampamento com 
muita gente. E também ao topo da montanha ver o lago lá de cima, depois fomos à um 
onsen e jantamos por lá mesmo. Por volta das 22:40 horas voltamos para casa. Adorei 
este dia. 

 
 
15 – Acordei as 7 horas da manhã porque eu – com minhas irmãs – íamos com amigas 
da Kanae ao McDonald´s. Kanae foi de bicicleta e eu e a Hanano fomos de ônibus. 
Quando voltei para casa mostrei para minha mãe fotos de lojas de anime na cidade de 
Kitami e ela me levou lá, mas antes pediu para jogar todo o lixo fora. A noite, no jantar, 
havia comida coreana que a Hanano tinha preparado. 
 
16 – Minha mãe e a Kanae viajaram por causa da faculdade de minha irmã. No final do 
dia fui tomar tererê em frente de casa e depois comprei pizza e guioza. Assisti o filme 
“A Viagem de Chihiro”.  
 



17 – A Hanano fez o almoço, que foi basicamente arroz misturado com um monte de 
coisas que tinha em casa. Assisti bastante anime e foi à livraria Doutor e meus amigos 
do Mórmon me chamaram para ir ao parque. E lá, eu, as americanas e o meu amigo 
japonês jogamos frisbe, corrida e depois um jogo de jokenpô bem divertido e então o 
japonês me levou para casa. Meu pai já estava em casa e então fomos ao KFC comprar 
o jantar e compramos muita comida e depois do jantar estudei sobre a Primeira Guerra 
Mundial. 
 
18 – Recebi, logo pela manhã, mensagem da Julia falando que iríamos ao Matsuri as 11 
horas. E quando cheguei lá, tinha muita gente pois uma maluca da televisão local estaria 
por lá, era a Ringo Chan (que na verdade é homem). Depois da apresentação dela fomos 
ver os animais, tinha uma grande variedade; hamster, cobra, tartaruga, lagartos, coelhos 
e patos. Fiquei com bastante dó dos animais porque tinha certeza de que são tristes mas 
eram muito fofinhos. À noite fiz as tarefas da escola. 
 
19 – Meu pai e a Kanae estavam em casa, enquanto que a Hanano tinha ido para escola 
e minha mãe para seu trabalho. Depois do almoço fui ao parque estava triste afinal as 
aulas retornariam. Não consegui dormir neste dia. Mas talvez a verdade mesmo era 
porque estava perto da minha mudança de família. Sim, isto já estava acertado desde 
quando iniciou meu intercambio, mas tinha gostado muito desta família e não sabia 
como seria com a nova família. 
 
20 – Volta às aulas!!!! Estava meio que com raiva porque tinha que voltar à ir para as 
aulas. Foi um dia cheio de testes e reencontrei a Nami, Haruka, Julia, Haruna, Hanae e 
outras amigas. O bom que neste dia não havia clube de voleibol. Fui dormir muito cedo, 
por volta das 21 horas. 
 
21 – Dia normal na escola, almocei com as amigas e depois teve o clube de voleibol. 
Em casa foi difícil eu jantar pois estava ansiosa. Tinha sushi no jantar. 
 

DIFERENÇAS NA ESCOLA JAPONESA 
 
- Os horários são das 8:30 hs até 15:30 hs; 
- Toda sala tem um professor líder e também o líder entre os 
alunos; 
- Os alunos fazem reverência quando o professor entra em sala 
de aula; 
- Todos ficam extremamente quietos durante as aulas; 
- Há intervalo de 10 minutos entre cada aula; 
- A maioria dos alunos vai sozinha para a escola desde muito 
pequenos; 
- Tem clubes (os de voleibol, de música, de artes, basquetebol...) e 
são levados muito a sério; 
- Tem uniformes completos (meninas com saia e camisa social, 
meias e sapato, e meninos com calça e camisa social, meias e 
sapatos); 
- Uniforme para o verão e uniforme para o inverno; 
- Os estudantes almoçam na escola; 
- Tem muitas regras (maquiagem, cabelo, unhas, sobrancelhas, 
largura da saia, entre outras coisas) e tem revista. 



 
 
22 – Durante a aula de Educação Física eu consegui pular um obstáculo de 1,10m. 
Depois da aula o Saito sensei conversou bastante comigo sobre minhas viagens, queria 
saber tudo. No final do dia eu fiquei muito triste porque se aproximava a data para 
trocar de família. 
 
23 – Estava mal neste dia e não fui para a escola. A Jikihara e a Ishikawa foram me 
buscar para eu conhecer minha nova família. Fui a casa deles. Lá eles tem 1 cachorro e 
dois gatos e tinha um quarto só para mim. Foi uma visita bem legal. No jantar minha 
mãe comprou oden que estava muito gostoso.  
 
24 – Acordei as 4:30 horas da manhã. Foi muito ruim isso mas foi um aprendizado para 
que eu pare de ser trouxa e após fazer um lanche fiquei assistindo televisão até minha 
família acordar. Meu pai foi para o trabalho, a Kanae para a escola, eu, minha mãe e a 
Hanano fomos para a Abashiri para comer yakiniku do AFS na casa de uma mulher 
muito legal. O filho desta mulher queria fazer intercambio no Brasil e ela tem uma 
fazenda onde utiliza equipamentos John Deere e me fez um convite para ficar uns dias 
na casa dela. Em casa conversei com minha mãe e expliquei pra ela sobre o meu mal 
estar e ela disse que as vezes também passa por isso. Depois fui dormir e acabei 
esquecendo das roupas que tinha colocado para lavar, então minha mãe estendeu pra 
mim e me levou um pano com óleo de lavanda para que eu melhorasse, isto me lembrou 
de minha casa. 
 
25 – Neste dia novamente acordei muito cedo, as 4:30 horas e fui assistir televisão, 
estava sendo apresentado o filme Castelo Animado. Quando minha mãe acordou fez 
panquecas de chocolate e abóbora frita. Foi um ótimo café-da-manhã. Depois do 
almoço, meu pai foi ao cabeleireiro, minha mãe ao gospel, a Hanano ficou treinando 
piano e a Kanae foi para a escola e eu fiquei assistindo televisão. Também, mais para o 
final do dia tomei tererê com a Hanano. Também fui à casa da Hirano levar umas 
roupas e minhas figurinhas. Depois a Ishikawa me levou onde minha família estava e 
iríamos jantar e lá comemoramos o aniversário de meu pai e o meu pois eram próximos 
e nós não estaríamos juntos ma data. Era um lugar tipo rodízio e ganhei o jantar deles. 
Eu também ganhei alguns presentes deles.  
 
26 – Neste dia eu já estava muito bem. Na sala de aula os lugares já tinham mudado 
novamente e tive que perguntar onde era o meu lugar agora. Entreguei para o professor 
o texto que tinham me pedido para fazer. E depois do almoço o pessoal queria saber um 
monte de coisas em português e ficamos conversando bastante tempo. Eu e a Hanano 
tomamos banho juntas. 
 
27 – Neste dia comecei a arrumar minhas malas. Na aula de Educação Física eu tentei 
pular 1,20 metros mas não consegui, acho que porque eu não tinha almoçado ainda e 
estava fraca. Tivemos aulas de costura também e o professor pediu para eu repetir as 
tarefas umas três vezes. Fui ao parque com a Hanano no final do dia e tomamos tererê 
novamente. Assistimos luta de judô na televisão e o Brasil perdeu para o Japão.  
 
28 – Na escola conversei com a Haruka e a Nami. Tivemos duas aulas de culinária, 
onde cozinhamos macarrão, carne moía com um caldo bem japonês e também pepino. E 
foi muita comida que daí tínhamos que comer. À noite depois de um banho no ofurô 



cozinhamos kimpa no jantar e então quando minha mãe chegou ficou muito feliz com o 
jantar.  
 
29 – Neste dia houve aula de japonês, matemática, inglês, biologia e educação física. A 
Nami, minha amiga ficou doente e não pode ir em minha casa como havíamos 
combinado no dia anterior. Em casa lavei minha roupa, meu obentô e o tênis. Depois 

comprei um frango apimentado que estava 
maravilhoso. No jantar minha mãe fez soja 
de taikon com carne, okonomyaki e arroz. 
Ela, depois da janta, me ajudou com meus 
estudos para a prova de japonês. Daí falei 
com minha mãe natural no Brasil. 
 
30 – Neste dia teve aulas de etiqueta, além de 
várias outras, sendo um dia muito normal. 
Peguei emprestado um livro de contos e 
fiquei lendo por um bom tempo. Depois eu 
com várias amigas fomos visitar um pet shop 
onde havia muitos cachorrinhos. Dormi junto 
com a Hanano. 
 

31 – Fui ao parque com a Julia e foi muito legal este passeio. Jogamos também 
badmington.  
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LAGO AZUL EM BIEI 

Na zona montanhosa de Biei, devido às dádivas da cordilheira de Tokachidake, existem 
muitos lugares fascinantes e maravilhosos e o Lago Azul de Biei é um deles. Após uma 
erupção em 1988, foi construído um lago para ajudar a lidar com a erosão vulcânica da 
areia e, quando a água do rio começou a acumular-se lá, aconteceu, por acaso, algo 
interessante. Inicialmente era proibido entrar, mas em 2010 foi aberto ao público e tem-
se tornado num ponto turístico muito popular. 

 

A cor azul vem do alumínio presente na água vinda de umas termas nas proximidades, o 
qual reflete a cor azul do céu. O enxofre e a lima 
tornaram-se o fundo do lago branco, o que 
complementa ainda mais a água azul. 

Fotografias deste local tornaram-se imagens de 
fundo populares para os computadores há alguns 
anos e o reconhecimento do nome do local 
aumentou muito por todo o mundo. Muitos 
turistas vêm visitá-lo e, durante o Verão, fica 
cheio de multidões e com pouco estacionamento 
disponível, pelo que deve assegurar-se de que tem 
bastante tempo para procurar um lugar para o ver. 
Existem tours disponíveis desde o 
descongelamento da Primavera até à neve em 
Novembro, estando estas fechadas durante o 
Inverno. 



Existem muitos pontos turísticos em redor do Lago Azul, como as Cascatas Shirohige, a 
refrescante Shirakaba Kaidou (Estrada das Bétulas) e o maravilhoso panorama das 
montanhas Tokachidake no observatório de Tokachidake. Existe lá perto um banho 
japonês, o Shirogane Onsen, onde pode desfrutar de alojamento e banhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETEMBRO 
 
01 - Acordei junto com minha irmã Hanano e fomos tomar o café da manhã que nosso 
pai tinha feito, além de chá tinha carne que estava muito gostosa. Daí quando ele foi 
trabalhar eu e a Hanano fomos ao onsen. Estava muito legal, mas me lembrava de que ia 
trocar de família e comecei a ficar triste. Quando voltei para casa fui arrumar minhas 
coisas para a mudança e percebi que vai ser difícil conseguir levar tudo para o Brasil 
quando voltar. Por volta das 15 horas a Jikihara e seu esposo chegaram em minha casa 
para me ajudar a levar as coisas para a nova família. Fiquei xingando a Kanae o dia todo 
e ela me xingava também e a Hanano estava um grude em mim. No final do dia fui com 
a Jikihara para a nova casa e a Hanano nos acompanhou. Que casa bonita que eles tem! 
Chegando lá cumprimentei minha nova mãe e minhas novas irmãzinhas e ajeitamos as 
coisas no meu quarto. Então enquanto minhas mães conversavam, eu e a Hanano 
chorávamos; ela chorava tanto que até parecia que tinha morrido alguém. Então depois 
das despedidas com minha mãe anterior começou minha vida na nova família. Mas 
tarde meu novo pai também chegou em casa e conversamos bastante. Eu os tinha 
conhecido em Abril quando participaram de um encontro do AFS. Então fomos ao Ion e 
as minhas irmãzinhas compraram um monte de coisas para a escola. Fomos comprar 
sushi e coisas para o meu obênto e em casa arrumamos a mesa da sala e brindamos a 
minha chegada na família. Minhas novas irmãs tomaram banho comigo. Me mostraram 
um aparelho que tem na luz dos quartos que dá pra ver youtube (tipo um slide) e então 
meu pai instalou um desses  no meu quarto. 
 
 
Mensagem de Miki, mãe anterior da Raissa no Japão: 
 

“Olá! Hoje, a Raissa mudou sua família anfitriã. Minha casa com 
Raissa era realmente brilhante e divertida. Minha filha mais 
nova, que não é estudante de faculdade, chorou. Os exames de 
admissão na universidade japonesa são muito sérios. Todos os 
dias Kanae estuda por horas, por isso não podemos brincar ou 
sair com a família. Queremos que ela aproveite a nova família e a 
outra metade. Nos encontraremos novamente de tempos em 
tempos. Obrigado por conhecer a Raissa” (mantido tradução 
original enviada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nova casa da Raissa (setembro-2019 a inicio de Fevereiro-2020) 

 
02 – Quando acordei minha mãe estava fazendo minha marmita. Quando as meninas 
acordaram também se arrumaram para irem à escola e minha mãe nos acompanhou até o 
ponto de ônibus. E aproveitei algumas aulas para dormir, pois durante a noite anterior 
não tinha dormido nada. Quando fui comprar comida no Kitami Eki um senhor 
começou a conversar comigo e com minha amiga. A Nami me ajudou a pegar o ônibus 
correto para eu voltar para minha nova casa. Depois fui com minha mãe e minhas irmãs 
comprar raquetes de badminton e também fomos ao pet shop (levamos o Beru para 
cortar as unhas). 
 
 
Mensagem de meus pais brasileiros para a Miki e família (minha família anterior): 
 

Good afternoon Miki. 
We would like to thank you and your family as they were very 
important in Raissa's life. She always spoke very highly of you. 
We were also sad that she changed families, but it was necessary. 
Thank you so much for helping Raissa. 
 
Boa tarde Miki. 
Nós gostariamos de agradecer a você e sua família, pois foram 
muito importantes na vida da Raissa. Ela sempre falou muito bem 
de vocês. Também ficamos tristes que ela tenha mudado de 
família, mas era necessário. Muito obrigado por ter ajudado a 
Raissa. 

 
 
03 – Acordei mal, não estava muito bem. Mas fui para a escola, depois que minha mãe 
tinha feito minha marmita novamente e eu ter brincado com o Beru. Dia que se iniciou 
as provas (inglês, japonês e anattomia) e fui muito bem em duas das provas. Quando 
chegou ao ponto de ônibus não tinha horário de ônibus naquela tarde então tive que 
ligar para minha mãe me buscar. No final do dia fomos ver aulas de dança. Lavei meu 
obênto e fui dormir. 
 



04 – Puta merda, o gato lá de casa vomitou no meu quarto. Tomei café com as crianças 
e com minha mãe. Na escola teve provas de fashion, matemática e religião e não fui 
bem não. Meu pai foi até a escola e então fomos juntos comprar o almoço numa 
marmitaria e passamos também por uma padaria para comprar pão (ele comprou uma 
montanha de pães). Almocei e meu pai retornou ao trabalho. Quando minhas irmãs 
chegaram fomos ao cursinho com a Sara e por lá encontrei a mãe da Yume-chan. À 
noite, quando o pai retornou do trabalho, fomos à uma loja de anime e num game 
Center e jogamos muito lá e meu pai conseguiu um bichinho de pelúcia pra mim e 
diversas lembranças para minhas irmãs e fomos jantar no Victoria. Tomei banho 
novamente com minhas duas irmãs e fui dormir. 
 
05 – Minha mãe fez meu obênto, fui para a escola com as duas irmãs. Teve prova de 
história e culinária e fui mal nas provas novamente, to nem ai “eu não preciso de  nota 
mesmo”. Fui com minha mãe, a Yura e passear com o Beru (nosso cachorro) e depois 
fomos à aula de dança da Sara e tive a oportunidade de participar também, mas minha 
dança foi horrível (que vergonha!!!). No jantar teve arroz, carne e soja. Quando meu pai 
chegou do trabalho trouxe um jogo de Nintendo. 
 
06 – Provas de biologia, artes e de japonês. Na prova de japonês fui muito bem, mas as 
demais uma vergonha. Neste dia não queria ir ao clube de voleibol e inventei uma 
desculpa e fui embora e voltei para casa e lá não fiz nada. Depois tentei dormir mas não 
consegui, então fiquei brincando com o cachorro. Fui ao trabalho de minha mãe 
conhecer (no salão dela que é do lado de nossa casa) e ficamos conversando bastante até 
dar o horário para irmos buscar as meninas na dança. Á noite joguei “Mario Party” com 
a Sara e com a Yura também e brincamos de professora. No jantar tinha yakisoba. 
 
07 – Agora o cachorro mijou no meu quarto. Acordei por volta das 9:30 horas. Junto 
com meus pais e minhas irmãs fomos na casa do meu tio (irmão de minha mãe), pois a 
mulher dele tinha morrido. No almoço foi sushi. Depois que fomos embora 
aproveitamos para irmos numa loja de brinquedos e – caramba – eles compraram muita 
coisa, muitos brinquedos (pelo amor de Deus!) e eu também ganhei uns presentes. 
Fomos também no boliche e na disputa com meus pais eu perdi feio, também no game 
Center e ele pegou mais um monte de coisas (brinquedos). Jantamos na cidade e quando 
chegamos em casa jogamos o “Mario Party” e dormimos. 
 
08 – As 10 horas eu tive orientação na casa da Ishikawa. Ela veio me buscar um pouco 
antes e daí fomos para a casa dela onde conversamos muito sobre as coisas se estavam 
bem ou não. Almoçamos yakisoba e o Seiji também – seu marido – estava por lá. Ela 
me emprestou uns livros para o teste de proficiência que eu ia fazer (N3) e percebi que 
eu estava “fudida” nesta prova, mas ia tentar de qualquer forma. Quando cheguei em 
casa fui jogar Nintendo com minhas irmãs, pois minha mãe ainda estava no trabalho. 
Arrumei meu quarto que estava uma bagunça e fui com minhas irmãs na combine 
comprar salsicha e hambúrguer. Também na loja de brinquedos onde compramos um 
uno de totoro e quebra-cabeças, e também ao mercado onde compramos ingredientes 
para o yakiniku que seria feito para o jantar. Jantamos do lado de fora da casa, no 
quintal, foi muito massa, teve até alho grelhado e aproveitamos para soltar um monte de 
fogos. Tomei banho com minhas duas irmãs. 
 



09 – Minha mãe foi me acordar porque eu ia ficar dormindo neste dia, tinha desmaiado 
de cansada. Comecei a receber as notas das provas que tinha feito e pelo pouco que 
tinha estudado acho que me sai muito bem: 
 

Japonês 100 
Matemática 12 
Fashion 10 
Inglês 77 

 
No almoço comi em cinco minutos de tanta fome que estava e ainda fui comprar mais 
um pão. A Nami passou mal e daí eu leve ela na enfermaria. Também teve clube de 
voleibol e fazia tempo que não participada do clube, estava com saudades das amigas. 
De ônibus fui até o Kitami Eki onde minha mãe estava me esperando e daí fomos 
buscar a Sara na casa de sua amiga. Jantamos arroz e uma sopa de batata e carne e 
também guioza. Depois da janta tivemos visitas de amigos da minha família que 
queriam me conhecer. 
 
10 – Arrumei minhas coisas, tomei café correndo pois estava atrasada e fui para a 
escola. Recebi as notas de outras provas e as que me lembro foram: 
 

História 8 
Religião 4 
Culinária 12 

 
Neste dia a única aula divertida foi de Educação Física onde fiquei fazendo 
malabarismo com a Kohaku e jogamos badmington com uma menina da sala que até 
hoje não sei o nome, pois ela não fala comigo. Havia treino para o takusai (festival de 
esportes escolar do ensino médio) que eu farei o tamaire (fazer cesta). Fiquei estudando 
também por um bom tempo para a prova de proficiência (N3). No final das aulas a 
Ishikawa veio me buscar. Quando cheguei em casa uma amiga da Yura estava por lá. Eu 
e a Sara montamos quebra-cabeça do totorô, então ela foi para aula de dança e fui para o 
quarto. Á noite saí com o Beru para passear, quando voltamos a janta estava pronta, foi 
carne de porco, karaage, espagueti e água. Brincamos de esconde-esconde e depois eu e 
minha mãe montamos mais um pouco do quebra-cabeças. 
 
11 – A primeira aula foi de culinária onde fomos cortar as abóboras que plantamos há 
algum tempo atrás. Vieram repórteres na escola e me fizeram várias perguntas, tiraram 
fotos e foram embora. Utilizei o restante das aulas deste dia para estudar kanji 
(caracteres da língua japonesa derivados da língua chinesa). Fui com algumas amigas 
em um lugar muito chique para jantar, comemos frango com alho.  
 



 
 

 
 

 
 
12 – Dia de taikusai. Neste dia minha mãe levou eu e minhas irmãs. Eu fui para um 
centro de treinamento que é onde acontecerá o taikusai e minhas irmãs foram para o 
shogaku (escola fundamental 1). Eu não participei de muitas disputas mas houve 
voleibol, badmington, cabo de guerra, pular corda 11 pessoas juntas. No cabo de guerra 



minha equipe venceu. Então me deixaram falta neste dia ao clube de voleibol e então fui 
até Kitami Eki onde minha mãe foi me buscar e então fomos à aula de dança da sara.  
 
13 – Último dia do taikusai – infelizmente. Neste dia no cabo de guerra minha equipe 
ficou em segundo lugar. Na corrida de bastão minha sala ficou em primeiro lugar. No 
final teve queda de braço entre professores e alunos. Num certo momento fui à um 
mercado comprar “coisas para mulher” e quando voltamos encontrei várias pessoas e 
todas me davam “tchau” e paravam para tirar fotos comigo – até estranhei. No final do 
dia minha mãe foi me buscar. Tive febre. 
 
14 – Por volta das 9:30 horas a Mikie e a Hanano vieram me buscar para yoga juntas. 
Depois fui em um almoço com a Ichizen-san e diversas outras senhoras e lá conheci 
uma polonesa e um chinês que estão fazendo faculdade na região e juntos nós vamos 
fazer uma apresentação no dia 19 de Outubro. A menina polonesa já foi para o Brasil e 
ficamos conversando sobre essa experiência. Depois do almoço a Ichizen-san me levou 
para fazer a inscrição do Kyudo (arquearia) e me deu 3.000 (três mil) ienes (puta merda, 
ela é muito gente boa), depois me levou para casa e foi um pouco difícil acharmos o 
endereço de minha casa, porque aqui no Japão os endereços são uma merda (é 
impossível achar alguma coisa só com o endereço não sei como eles conseguem). Fui 
dormir pois estava com um pouco de febre e acordei por volta das 16 horas. Fomos 
(minha família e eu) ao Jinja Matsuri e a Hanano foi conosco também. Fui muito legal 
ter saído com a Hanano novamente, rimos e brincamos muito. Ela comprou crepe, 
batata e um salgado de queijo para mim. No Jinja Matsuri encontrei um monte de 
colegas da escola e também as amigas da minha nova família. Neste mesmo dia a Sara e 
a Yura dançaram no festival que estava havendo, enquanto que a Yura fez apenas uma 
dança a Sara fez dez. Minha mãe então levou a Hanano para um ponto de ônibus e era o 
ponto de ônibus que eu deixava a bicicleta para pegar o ônibus enquanto eu morava na 
família da Hanano, isto me fez recordar desta época. 
 
15 – Acordei por volta das 6 horas da manhã e neste dia acho que foi o dia que eu mais 
me senti pior durante todo o tempo no Japão, porque eu nem tinha conseguido dormir. 
Fomos para Kushiro e visitamos o zoológico e lá eu vi pela primeira vez um urso polar, 
um tigre, leão e também a leoa muito de perto. Vi também um panda vermelho, 
chimpanzé e diversos outros animais. Fomos também ao aquário onde eu vi água-viva, 
polvo, diversos peixes e até mesmo o Nemo e a Dori, e outros diversos peixes 
esquisitos, tinha até tubarão. Fomos também ao Ion de Kushiro e fui à uma loja de 
anime mas não encontrei nada que gostasse. Depois fomos à uma loja de brinquedos, 
mas fiquei no carro esperando eles retornarem e me trouxeram presentes também. No 
retorno para Kitami dormi no caminho. No jantar que fui comprar, peguei arroz com 
frango e assisti a uma partida de voleibol do Japão contra a Rússia. 



 
 

 



 
 

 
 
 
16 – Fui com amigas ao parque Family Land, um parque de diversões que tem em 
Kitami, chegamos lá por volta das 10 horas da manhã e retornamos as 16 horas, nesse 
tempo fomos em quase todos os brinquedos. Por lá comi yakitari, batata frita e crepe. 
Depois minha mãe foi me buscar. Quando chegamos em casa o Koyua e o irmão de 
minha mãe estavam lá.  
 
17 – No caminho para escola encontrei a Kanae, conversamos e eu peguei meu ônibus.  
 
18 – Eu juntamente com a Julia, Nami e Haruka ficamos rodando pelo pátio da escola. 
No final do dia, no clube de voleibol, eu, a Hikaru e a Mana ficamos fazendo 



embaixadinhas com a bola de voleibol. Meu pai e as crianças vieram me buscar e fomos 
fazer compras. Liguei para a Hanano e conversamos. 
 
19 – Era uma quinta-feira e durante a aula da Kodama teve um filme em inglês, o filme 
era “The Cure”. Nesse dia no clube de voleibol seria realizado no Shiritsu Taikukan, 
porém eu não sabia e só me avisaram em cima da hora, então já tinha colocado a roupa 
do clube e então umas otárias do clube de badmington ficaram rindo de mim (essas 
gurias sempre ficam rindo de tudo e não calam a boca na aula), enquanto que o clube de 
basquetebol também falou comigo, mas eu não gosto muito desse povo ai, 
principalmente de uma anã que se acha a “fodona”. Meu pai foi me buscar, passamos 
por uma padaria e compramos pão.  
 
20 – Durante a escola conversamos sobre a viagem escolar que faríamos. Minha mãe foi 
me buscar no Kitami Eiki. Arrumei minhas coisas para a viagem e assisti novamente a 
partida de voleibol na televisão. 
 
21 – A Jikihara veio me buscar para passarmos em Asahikawa para buscar a Vanina e 
depois íamos para Sapporo. Vanina é a menina da Argentina e conversamos sobre o 
intercambio, sobre família e sobre nossos países. Depois de um dia cheio de passeios 
fomos jantar em um restaurante italiano muito bom, comemos pizza e nhoque. 
Enquanto conversávamos minha orientadora me deu um dicionário de presente e de 
repente as luzes se apagaram e começaram a cantar parabéns e abriram a porta de onde 
estávamos jantando e eu dei um grito de susto, estavam trazendo um bolo com uma 
vela. Depois de tudo terminado a Jikihara me levou para outro restaurante onde a minha 
primeira família – Hirayama – estava jantando e rimos muito. Como foi legal ter 
reencontrado todos eles. Voltamos de metrô para o hotel. 
 
22 – O café da manhã do hotel era uma loucura, para não falar desperdício, tinha muita 
comida mesmo. Eu com a Miki e a Kanae fomos para um prédio perto da Kitami Eki 
enquanto que a Hanano e Michihiro foram para outro lugar. Visitamos a Sapporo 
Tower. Também em uma loja de anime, mas não comprei nada pois estava tudo muito 
caro. Fomos para o prédio da Sapporo 55 onde todos nós (intercambistas) que estavam 
naquele encontro faríamos speechs e depois gravamos um vídeo cantando a música do 
AFS. Depois fomos ao boliche e também ao karaokê. Quando voltamos para Kitami ao 
anoitecer liguei para minha família no Brasil. Cheguei em minha casa em Kitami por 
volta das 23:30 horas e minha família estava acordada jogando “Mário Party”. 
 
23 – Dia do meu aniversário, estava fazendo 18 anos – nem acredito! Perto das 10 horas 
da manhã fomos ao Daiso e compramos muita coisa; decorações, brinquedos e perucas. 
Fomos também à um pet-shop que tinha muitos cachorrinhos lindos, mas minhas irmãs 
encasquetaram que queriam um hamster e então meus pais compraram dois hamster 
para elas. Depois fomos comprar meu bolo de aniversário que era de creme e morango. 
À noite compramos pizza e comemos junto com meu tio e o Koya. Cantamos os 
parabéns e comemos o bolo que tínhamos comprado e ganhei muitos outros presentes. 
Era uma segunda-feira, mas não teve aula porque era feriado. Meus pais do Brasil 
também me ligaram e me deram os parabéns. Neste dia minha mãe também envia 
mensagem via whatsapp: “Olha ai Ra, chegou o dia. Minha menina está ganhando a 
maioridade e com ela vem as responsabilidades. Filha que Deus te cubra de bênçãos, te 
guie e proteja todos os dias de sua vida. Desejo que todos os seus sonhos se realizem e 



que jamais se esqueça de sua família e de quanto te amamos. Parabéns e muitas 
felicidades nesse dia mais que especial. 
 

 
 

 
 
24 – Quando cheguei à escola recebi os parabéns do pessoal. Nesse dia também recebi 
meu IPad. Quando voltei da escola fomos a um onsen em outra cidade. 
 



25 – Neste dia ajudei a Yuna a subir as escolas pois ela tinha quebrado a perna. Á noite 
fomos a um karaokê.  Fiquei realmente muito feliz neste dia pois já consigo cantar as 
músicas sem a legenda. Comemos pizza e batata por lá, e pra falar a verdade foi uma 
das pizzas mais ruins que comi em toda minha vida. 
 
26 – No clube de voleibol treinamos normalmente e também durante as aulas assistimos 
filmes.  
 
27 – Aniversário da Suzu.  
 
28 – Liguei para a Hanano e combinamos de nos encontrarmos. No caminho para a casa 
da Hanano encontrei a Tame que me deu uns peixeinhos com anko dentro para 
comermos. Fizemos tererê também. Voltei para minha casa e por volta das 20 horas 
fomos visitar minha avó e lá comemos peixe e por lá encontramos com o meu tio e o 
Korya. Durante a partida de Quis que eu ganhei a Sara ficou muito brava por ter 
perdido.  
 
29 – Fomos, juntamente com a família da Soya, para Asahikawa e lá assistimos ao filme 
“Chihiro”. Me encontrei com a Vanina também e andamos pela cidade e para um 
karaokê, depois para um íon onde minha família me esperava.  
 
30 – Nesse dia me deu uma diarreia daquelas. Visitamos um zoológico e vi lobos, 
hipopótamo, leão, chita, girafa e o panda vermelho. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURMA DA ESCOLA 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUTUBRO 
 
01 – Partiu escola... na escola foi um dia de muitas reuniões com os alunos para falarem 
sobre todas as regras que devemos seguir, sendo o primeiro dia com o uniforme de 
inverno. Um menino chegou a desmaiar, deve ter sido por causa de tanta chatice com 
essas regras e mais regras. Em casa tomei banho, comi e minha mãe me levou para a 
primeira aula de Kyudo, lá encontrei a Haruka e a mãe dela. Depois da aula – que foi 
bem dolorido – voltei para casa.  
 
02 – Um monte de aulas chatas e fiquei mexendo no meu tablet pesquisando sobre o 
Brasil para a preparação para a apresentação que iria ter. Não fui ao clube e voltei para 
casa. As 18 horas fui com minha família comprar comida para os hamsters e depois à 
uma loja de brinquedos e depois ainda fomos ao McDonald´s porque eu pedi para irmos 
lá. Tomei banho com a Sara e fomos dormir. 
 
03 – Nesta semana de aulas não está havendo aulas de Educação Física e estou até 
contente com isso. Na aula de matemática havia um professor substituto que pediu para 
eu responder uma questão da matéria, mas ele nem sabia falar meu nome, acertei esta 
questão mas depois ele perguntou outra e eu não conseguia entender o que ele queria. 
Voltei para casa e meu tio apareceu lá em casa para me entregar o presente do meu 
aniversário (uma carteira do Naruto). Adorei. Nesse dia minhas irmãs tinham aula e 
minha mãe estava com elas então pedi para a Ichiensan me levar ao Kyudo, mas ela não 
conseguia achar minha casa e eu não sabia explicar para ela corretamente, daí um 
atendente da 7eleven trouxa ela até minha casa. Lá eu treinei bastante a puxada do arco 
e flexa. Lembrando que o pessoal do Kyudo é muito gente boa, eles sempre 
conversavam bastante comigo. 
 
04 – Chegou finalmente o dia do meu speech e por incrível que pareça eu estava 
tranquila. Depois da primeira aula fui até o hall onde estava tendo um evento de inglês, 
onde alunos de Ohostku vieram para se apresentarem em inglês. A melhor das 
apresentações foi de uma menina que foi para Los Angeles, apesar de que o inglês dela 
não era lá essas coisas, mas sua apresentação foi muito legal. Logo depois do almoço 
(que eu tive que comprar um par de hashi pois esqueci os meus), foi minha 
apresentação, putz, eu me sai muito bem não esperava que conseguiria falar a 
apresentação tão bem e em inglês. Depois muitas fotos e então vieram umas pessoas de 
Holkutoa falar comigo e queriam saber se eu assistia animes. Depois de tudo isso fui 
para o clube de voleibol e o pessoal do clube de basquetebol veio falar comigo. Voltei 
para casa com minha mãe e a Sara. Na janta teve wagyu que foi enviado pelos meus 
avós pelo aniversário de casamento de meus pais. Estava muito bom. 
 
05 – Fui para a cidade de Memanbetsu para recebermos a intercambista russa que vinha 
para minha cidade. Sua estadia aqui seria por pouco tempo. Lá encontrei toda a minha 
família anterior e tiramos fotos com a Marina (garota da Rússia). Depois eu e minha 
família fomos ao icon e compraram muita coisa, nossa senhora, até mesmo pra mim. Na 
volta fomos ao onsen do Tanin e ficamos lá até as 22 horas. Ganhei um dinheiro de ouro 
também (dinheiro normal que parece foi banhado em ouro). Meu pai disse que estava 
com dor de barriga e minha mãe disse que ele só passa mal quando tem que relaxar.  
 



 
Chegada da intercambista russa no Japão 

 
06 – Em minha casa no Brasil estavam fazendo uma festa e me ligaram pois estavam lá 
o professor de jiu-jitsu que eu tinha e umas meninas que lutaram comigo antes de eu vir 
para o Japão. Falei com o pessoal. Eu fui até a casa da Hanano me encontrar com ela, 
mas tinha me esquecido que havíamos combinado de nos encontrarmos no onsen, então 
quando cheguei lá a Hanano disse “você está atrasada”. A Hanano diz que eu tenho que 
quer fazer intercambio no Brasil. Daí fomos lanchar e eu comi sanche do McDonald´s e 
também shialeachiken. Fomos a um karaokê do outro lado da cidade, pois o que tem ai 
perto do McDonald´s proíbe estudante do ensino médio e fundamental de irem juntos 
(porra de coisas inúteis do Japão). Depois que cantamos e nos divertimos muito minha 
mãe foi me buscar e em casa jantamos sukyaki. E além de assistir novamente voleibol 
na televisão jogamos – depois de muito tempo – Mario Party. Então arrumei minhas 
coisas pois ia dormir na casa da Marina (a garota russa que estava por aqui). Se meu pai 
biológico ficar sabendo desta menina vai me mandar falar um monte de coisas pra ele, 
mostrar outro monte de coisas, vai ficar doido. Nem vou falar. 

 
 
07 – Estava muito animada pois não seria mais a única intercambista na escola. Todos 
já sabiam que iria começar a estudar lá uma nova intercambista, sendo que não contei 
para ninguém. Todo mundo só falava da menina loira, com mexas rosas. Só reencontrei 
a Marina na hora do almoço e estava cercada de gente. Tivemos aulas de tricô. No final 



das aulas eu e a Nami esperamos a Marina e ensinamos para ela quais os ônibus que tem 
que pegar. A Nami conversou um pouco com ela e então eu e a menina russa pegamos 
um ônibus e fomos embora para a Kitami Eki. Então passamos no Seic Mart onde ela 
comprou chá, então fomos ao ponto número 1 e esperamos o ônibus e fomos ao 
Kaizumi e a Marina me levou à casa dela. Lá encontrei com a Ikuya-san e a Sayaka 
também. Mais tarde todos jantamos, inclusive as amigas que estavam lá e também todos 
dançamos umas músicas de crianças, além de assistirmos uma apresentação de samba 
que tentamos imitar mas não saiu nada legal, ninguém sabia rebolar. Já estava tarde e 
fomos levar a Hanano para casa. Esta noite também estava muito frio. Fui tomar banho 
e daí a mãe da Marina me convidou para fazermos pão e depois irmos ao onsen. 
 
08 – A Marina e eu acordamos juntas as 6 horas da manhã, tomamos café. Naquela casa 
todos acordam muito cedo. A mãe da Marina disse que ia fazer um vídeo de felicitações 
pelo aniversário da irmã dela e então eu também fiz parte da filmagem. Depois a mãe da 
Marina fez meu obentô e eu pedi mais dois pães para levar, então ela me deu sem 
problemas e falou que “mesmo não parecendo eu como muito”. No ponto de ônibus 
encontramos a Kanae e logo viu que minha gravata estava torta e arrumou. Quando 
descemos do ônibus umas gurias perguntaram para a Marina onde ela estava indo e ela 
disse que pegar o outro ônibus e elas então falaram “você não quer andar né” e então eu 
respondi para elas que “nosso ônibus é de graça” e elas foram embora. Minha barriga 
estava doendo muito pois tinha vindo minha menstruação novamente, aguentei as duas 
primeiras aulas mas depois precisei ir à enfermaria. Pedi para ir embora da escola e 
então o enfermeiro chamou meu professor líder e então autorizou eu ir embora e ligaram 
para minha mãe vir me buscar. Enquanto esperávamos eles virem me buscar o professor 
ficou conversando comigo bastante e me perguntou se eu gostava da sala que estava 
estudando. Claro que sim, foi minha resposta, mas mais para não desagradá-lo pois tem 
poucas pessoas que gosto de lá, afinal eles tratam as pessoas como se elas não 
existissem ou então – o extremo – ficam me bajulando. Quando cheguei em casa corri 
tomar o remédio porque estava doendo muito. À noite jantamos guioza e salada de 
maionese com arroz. Tomei banho e fui para a cama. 
 
09 – Acordei e comi um pão apenas e pedi para minha mãe se podia faltar à escola neste 
dia. Então voltei para a cama. As 11:30 horas eu comi meu obentô que estava muito 
bom e que minha mãe tinha preparado para eu levar à escola. As 14 horas a Yura 
retornou das aulas e ficou só no youtube, então chegou minha mãe e depois a Sara. As 
17 horas eu e minha mãe fomos assistir ao filme “Coringa” no cinema e compramos hot 
dog e nachos. Assistimos o filme em inglês. Quando acabou o filme ligamos para o pai 
que tinha ido com as meninas no game Center e então fomos ao Uobei comer sushi, que 
estava uma delícia. Em casa meu pai disse que eles gastaram 40.000 ienes no game 
Center e minha mãe ficou muito “puta” com ele e que ele “gasta tudo isso no game 
Center e não teve a capacidade de dar um presente de aniversário de casamento pra ela”. 
Nesse dia eu ganhei um ursinho. 
 
10 – Fui para escola e diversas pessoas vieram me perguntar se eu estava bem e neste 
dia aproveitei o tempo de várias aulas para escrever no meu diário. Depois teve a aula 
da Kodama onde vimos o final do filme “A Cura” onde o menino tem AIDS, eu quase 
chorei. Teve também prova da aula de Educação Física. Depois das aulas fui com a 
Nami para as aulas do Kyudo.  
 



11 – Fui feliz da vida para a escola porque em breve teria um feriado. Conversei 
bastante com a Marina (para quem não se lembra a menina da Rússia). Falei para ela 
sobre meu pai do Brasil que adora a Rússia e ela deu risada e disse “nossa ele é louco, 
nem os russos gostam de lá”. Se ele souber disso vai ficar bravo. Na aula de Matemática 
o professor fica pedindo para as pessoas irem lá na frente responder o que pergunta, 
mais um pouco e é provável que chega minha vez nessa merda. Depois das aulas fui ao  
Eon comprar um presentinho para minha irmã Yura (pois dia 17 é aniversário dela), 
também comprei um chaveiro do Pikachu e a Maria e a Nami também, cada um com as 
iniciais próprias e então fomos tirar purikura e então ao karaokê, onde ficamos até as 19 
horas. A Marina queria comprar sorvete e então fomos a uma combine. Em casa lavei 
meu obentô e minhas roupas. Minha mãe estava vendo filme na televisão. Tomei banho 
com a Sara que parou de mexer no tablet. Quando meu pai chegou quis conversar 
comigo sobre as desigualdades sociais no Brasil. 
 
12 – As 10:30 horas tomei meu café da manhã e esperei as 12:30 horas e fui fazer meu 
almoço, minha mãe estava no trabalho e cozinhei ovo e bacon e comi com arroz. Depois 
do almoço fui pegar o ônibus pois sairia com a Julia. Fomos à livraria “O Doutor”, lugar 
excelente para compra de qualquer tipo de livro, material para escola entre outras 
coisas, além de ter uma lanchonete muito boa. Eu comprei um sanduiche e a Julia 
tomou tapioca. Liguei para a Maria para nos encontramos na casa da Julia, mas ela 
entendeu tudo errado e foi para “O Doutor”. À noite assisti “Deadpool”. Então saímos 
para comprarmos presentes para minhas irmãs e depois fomos ao supermercado 
comprar a janta. Lembrando agora, no supermercado também compramos alguns 
ingredientes para eu fazer uma janta brasileira para minha família. Acontece tufão no 
Japão, mas é longe daqui. Tudo está tranquilo. 
 
13 – Nesse dia colocaram o kotatsu (uma mesa elétrica que esquenta e tem uma coberta 
nela). Tomei meu café da manhã que estava ótimo e minhas irmãs ficaram vendo 
youtube até as 16 horas – caramba. Pedi para minha mãe me levar ao Kitami Junja onde 
eu ia me encontrar com a Marina e fomos ver vários templos e também caminhamos 
bastante pela cidade e quando terminamos minha mãe foi me buscar novamente. Em 
casa eu ia fazer o arroz e então minha mãe disse que já tinha feito e então decidimos 
deixar a janta brasileira para o dia seguinte e comemos carne com arroz. 
 
14 – Feriado no Japão. Fomos com a família do Soya para um zoológico que estava 
temporariamente em Kitami. Tirei foto com uma cobra e depois fomos jogar ping-pong; 
joguei normalmente mas me falaram que eu era muito boa no jogo. Depois fomos 
almoçar e então fomos fazer compras. Comprei um monte de roupas para mim; 
heatitech para as pernas e os braços e uma calça e uma blusa também. Então eu e o 
Soya, a Yura e a Sara tiramos purikura e também jogamos hockey. Na casa do Soya ele 
deu um monte de ursinhos para minha irmã e pra mim também. Tomei banho com a 
Yura. Quando a mãe e a Sara chegaram fomos preparar o jantar brasileiro, fiz o arroz, a 
salada e cortei o pimentão, alho e quiabo para minha mãe fritar com a carne. Jantamos 
enquanto assistíamos voleibol na televisão e era Brasil contra o Japão novamente e o 
Brasil ganhou.  
 
15 – Conversei bastante com a Marina quando íamos para a escola. Teve aula de 
costura. Depois das aulas eu e a Marina fomos à um parque e ficamos conversando 
sobre nosso intercambio. Convidei ela para ir à minha casa e ela me disse que era muito 
longe (tinha razão), mas ela foi e lá quando íamos começar a jogar caruta minha mãe 



chegou e a Sara também e daí jogamos todas juntas e depois UNO também. Depois 
levamos a Marina para o ponto de ônibus e voltamos para jantar yakisoba. 
 
16 – Dia normal de aulas. À noite fomos comer lámen que estava muito bom, mas a 
Sara chorou lá porque ela não gosta de lámen e não queria ir. 
 
17 – Minha garganta estava doendo bastante. Almocei e assisti mais aulas e depois fui 
para a casa da Hanano. Eu ligava para ela para saber se podia ir à sua casa mas não 
atendia então fui assim mesmo e quando nos encontramos decidimos ir ao onsen. 
Quando voltamos para a casa da Hanano e a Echizensan chegou (ela realmente é muito 
legal comigo) e disse que se eu precisasse de qualquer coisa era só dizer e ainda me deu 
de presente 3.000 ienes para uma viagem que eu ia fazer e também me levou para o 
Kyudo (aula de arco e flecha) onde me encontrei com a Nami e com o Haruka. Foi a 
primeira vez que atiramos com o arco e flecha. Dia do aniversário da Yura e quando 
cheguei em casa (meu pai tinha ido me buscar no Kyudo) meus avós e o tio e o Koya 
estavam por lá também e vi a mesa que tinha muita comida; pizza, sushi, sashimi, 
karagé. Comemos bastante, cantamos parabéns e depois cortamos o bolo (tinha 
decoração pela casa). 
 

 
18 – Não dormi a noite toda por causa da minha garganta que não parava de incomodar 
e minha mãe deixou eu faltar à escola. Deitei, fiquei no youtube e com o Beru 
(cachorro) e fui com ele dar uma volta perto de casa e mais tarde junto com a Sara 
andamos de skate. Tomei banho junto com a Sara. 
 
19 – Nesse dia eu não tinha dormido direito novamente. Era o dia de minha 
apresentação no kengaibum do echizensan e contrariando a normalidade eu não estava 
nervosa. Mas acho que não estava nervosa por causa da viagem escolar que se 
aproximava e eu estava preocupada com isso. Então as 13:30 horas fomos para o local 
onde eu faria meu speech (apresentação), antes porém conversei com a menina 
polonesa, com a Miki (minha mãe anterior) que me deu okozukai com a Nami. Neste 
dia fui a primeira intercambista a fazer a apresentação. Além da minha primeira mãe 
estar lá assistindo, a Marina veio com sua família também, além da Julia. Minha mãe 
também e meu pai saiu do trabalho para assistir e quando terminou ele voltou para o 



serviço. Depois das apresentações, que foram muito legais, fizemos origamis e também 
dançamos uma música tradicional de Kitami. Então quem tinha feito o speech ganhou 
5.500 ienes em combines.  Depois fomos ao Kikur matsuri ver as flores e então voltei 
para a escola para pegar etiquetas para colocar em minhas malas. Então eu com a Nami 
fomos para um karaokê e quando terminou minha família foi me buscar. Em casa 
assistimos televisão debaixo do kotatsu (é uma mesinha com um cobertor elétrico). O 
Japão é foda com essas coisas tecnológicas, mas minha irmã ficava peidando lá dentro. 
 
20 – Estava com resfriado mas tinha combinado com a Hanano e a família da Marina 
para fazermos pão. A Ykuyo san veio me buscar e fomos para sua casa e lá encontramos 
com Marina, Julia, Hanano e Sayaka e diversos outros (um canadense, dois norte-
americanos, uma taiwanesa, eu brasileira e a Marina russa), e foi muito legal fazermos 
pão com pessoas de diversas partes do mundo. Quando ficaram prontos comemos 
alguns. Em casa comi uma vasilha cheinha de arroz (só arroz). Então eu, minha mãe, 
minhas irmãs e o Koya ficamos assistindo televisão, era um programa de terror.  À noite 
minha avó biológica me ligou querendo saber como eu estava e também meus pais 
biológicos ligaram. 
 
21 – Dia da viagem escolar. Enquanto tomava café da manhã passei mal e vomitei (já 
estou acostumada com isso). Terminei de arrumar minhas coisas e fomos para o local 
onde eu tinha feito meu speech pois o ônibus da viagem sairia de lá. Encontrei a 
Haruka, Rina, Kubo e a Kimura. Me despedi de minha mãe que tinha me levado até lá e 
tentei dormir no ônibus, mas não consegui. A viagem até Memanbetsu foi de 40 
minutos onde descemos do ônibus, formamos uma fila e nos explicaram várias coisas, 
então despachamos as malas e embarcamos. Chegando em Tóquio eu comi um pouco 
do meu obentô e novo embarque para a ilha de Osaka (estava muito calor por lá). 
Chegando já fomos fazer as visitas que estavam programadas e visitamos o castelo de 
Shuri que é patrimônio da humanidade (tiramos muitas fotos por lá e uma delas ficou 
como sendo a foto oficial do grupo e está pendurada numa parede de minha casa no 
Brasil). Depois fomos para o hotel e fomos para a Kokusaidoori e junto com a Nami, 
Haruka, Hirano, Kimura, Sou e Jaya fomos ver um monte de lojas. No jantar comi um 
sobá típico de Okinawa. Chegamos atrasadas no hotel e meu professor brigou comigo. 
Depois do banho fui ao quarto da Nami para pagar o que devia para ela, mas como já 
tinha passado as 22 horas me expulsaram (pois aqui só pode ficar até as 22 horas no 
quarto de outra pessoa).  No meu quarto ficou a Takenabu Rina.  
 

Nota: Esse castelo de Shuri sofreu um incêndio na quinta-
feira dia 31 de Outubro e não sobrou nada dele. O castelo 
foi construído há cerca de 500 anos pela Dinastia Ryukyu 
e se tornou um tesouro nacional japonês em 1933. O local 
já foi totalmente destruído por um incêndio durante a II 
Guerra Mundial, sendo restaurado em 1992. 

 



 
Castelo de Shuri, local que a Raissa e seu grupo escolar visitaram em 21 de Outubro e que foi incendiado 

em 31 de Outubro não restando nada no local. 
 
22 – A Rina e eu acordamos as 6 horas da manhã e fomos juntas para o café da manhã. 
Comi muito devagar e quando percebi só estava eu e outra menina comendo ainda. 
Fomos para mais passeios e comprei diversas lembranças. Daí um japonês falou comigo 
querendo saber de onde eu era e o que estava achando do Japão. Então fomos para o 
Memorial Himeyuri e conhecemos a história do que aconteceu durante a guerra e então 
fizemos uma oração para as pessoas que perderam suas vidas naquele lugar e fomos 
também ouvir uma palestra e assistir a um vídeo de uma senhora que sobreviveu à 
guerra. Durante as explicações da guerra eu não entendi muita coisa não, foi bem difícil 
pra mim. Depois do almoço fomos para o mais famoso aquário que tem em Okinawa, é 
o Okinawa Churaumi Aquarium. Vi as tartarugas marinhas e um tubarão gigante e 
depois fomos ver a praia, mas não podemos entrar. E fomos para o hotel, agora era 
outro hotel e subimos até o 5° andar - de escadas – porque os elevadores estavam 
cheios, tinha muita gente lá. Dividi o quarto com mais três pessoas. Uma era a Rina que 
ficou novamente comigo porque ninguém quer ficar com ela no quarto, afinal ela é 
daquelas pessoas que reclamam de tudo mas comigo ela é tranquila, enquanto que as 
outras duas são dessas que tratam os outros como se não soubessem de nada e não 
faziam nenhuma questão de falarem comigo. Tomei banho gelado, que merda, tinha 
esquecido de ligar o aquecedor.  
 

 



 

 
 

 
 

 
 
23 – Fomos para o aeroporto e lá encontrei brasileiros descendentes de japoneses. 
Pegaríamos o voo para Osaka. Em Osaka fomos para o parque Nara e por lá tem muitos 
cervos e então fiquei passando a mão neles e levei um sermão porque estava atrasada 
para tirar fotos com o grupo. É um parque muito grande e pra ver tudo deve levar uns 
três dias. Tinha também um templo gigante e diversas estátuas de Buda. E neste lugar 
eu entendi quase tudo que a guia explicou. Por lá comprei minhas shurikens e voltamos 
para Osaka. Fomos jantar no 2° prédio mais alto da região e foi fantástico – lugar lindo 
demais. Voltamos bem tarde para o hotel. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
24 – Dia livre para nós e como eu não podia sair sozinha fui com o grupo da Nami ao 
Dotombori e tiramos fotos no gleco que foi legal. Depois fomos ao Hirabatapark e então 
começou a chover (que merda!) e então desligaram as montanhas russas. As 14 horas 
fomos ao Animate, uma loja só com coias de animes, onde a Hirano Haruka falou que 
sabia o nome do bonequinho que eu estava vendo e ela então disse o nome dele: 
Nanatsu no taizai, mas estava tudo errado, na verdade era o bonequinho do Naruto. 
Fomos almoçar num restaurante árabe. Fomos à uma loja de roupas e gostei bastante de 
algumas mas desisti de comprar quando vi os preços e ficamos por lá até as 18 horas e 
fomos jantar. Neste grupo além de mim estavam a Kimura Haruka, Sou, Rina, Kubo, 
Saya, Nami, Haruka e Mayu. Chegamos ao hotel as 19:45 horas e quase deu problema 
porque o máximo era até as 20 horas. Tomei banho e junto com a Julia fomos ao quarto 
da Nami, ela tinha saído, e então nós duas e as duas Harukas ficamos jogando UNO 
então quando deu 22 horas tivemos que voltar aos nossos quartos. 
 
25 – Arrumei minhas malas. Visitamos o Humyijou e subi até o topo e de lá havia uma 
vista muito linda. Quando estávamos retornando ouvi umas mulheres conversando em 
português e falei com elas e então como brasileiro fala muito, fiquei conversando com 
elas, uma era de São Paulo e a outra da Bahia e me disseram que meus pais tinham 



coragem em me deixar fazer o intercambio assim tão longe de casa. No ônibus comida 
que a escola tinha comprado para nós. O voo atrasou uma hora por causa do tufão. No 
embarque um problema, esqueci minhas shurikens na bagagem de mão e teve que meu 
professor ir lá conversar com o pessoal da vistoria e colocar os shurikens (arma de 
arremesso arte ninja japonesa, mais comumente em formato de estrela) na mala dele 
para serem despachados. Quando chegamos ao aeroporto de Memanbetsu encontrei com 
a mãe da Julia e me perguntou se eu não precisava de carona e agradeci pois fui com o 
ônibus da escola. Quando chegamos em Kitami minha mãe foi me buscar no Kendaiban 
e no caminho ela falou que tinha feito yakisoba pra mim pois sabia que eu chegaria com 
fome. Em casa a Sara estava dormindo e a Yura chorando porque não conseguia dormir 
e aproveitei e já entreguei os presentes que tinha comprado para eles. Fui dormir  no 
quarto dos meus pais pois meu quarto estava uma bagunça. 
 
26 – Acordei cedo porque tinha umas apresentações na escola da Sara e da Yura. Minha 
mãe já tinha ido e eu fui depois com meu pai. Quando terminou a apresentação da Yura 
eu e meu pai fomos tomar um café mais reforçado, comi um enrolado de cogumelos e 
salsicha e voltamos para a escola, pois ainda teria a apresentação da Sara. Quando 
terminou voltamos para casa. Daí depois fomos para Abashiri, mas antes passamos num 
lugar que a Yura queria ir. Fomos ao museu do gelo de Abashiri, foi a primeira vez que 
vi um clione (Clione é um gênero de pequenas lesmas flutuantes do mar, moluscos 
pelágicos de gastrópodes marinhos da família Clionidae, os anjos do mar. Clione é o 
gênero de tipo da família Clionidae). Visitamos depois o museu da prisão de Abashiri, 
um lugar bem legal também. Ficamos lá até as 17:40 horas e voltamos para Kitami e 
fomos parar no mesmo lugar que a Yura tinha passado de manhã para comprar mais 
algumas porcarias de brinquedos. E percebi ai que essas coisas meus pais biológicos 
nunca fariam, ainda bem, agradeço muito pelos pais que tenho mesmo eles achando que 
sou mal agradecida eu agradeço muito eles terem me dado educação, uma coisa que as 
crianças no Japão – com certeza – não têm. As vezes eu fico puta da vida como que eles 
aguentam essas crianças mal educadas. Fomos comprar sushi para o jantar e compramos 
no Kuro Kuro Sushi – era a primeira vez que íamos lá.  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



27 – Fomos ao mercado de peixes e percebi que os peixes aqui são muito baratos. 
Depois a mãe do Soya me chamou para ir com ela ao mercado comprar coias para o 
jantar e a Sara foi também. Além dela foi o Aochan e a Kaori e compramos muitas 
coisas, muitas mesmo, e só coisas gostosas, porque o jantar ia ser yakiniku. Quando deu 
umas 15 horas eu, a Kayo, Yura, ara, Kaori, Ao e Soya fomos até uma cidade bem 
pequena nas redondezas e ficamos hospedadas num onsen hotel, lugar muito bonito 
parecia aquelas casas de inverno na Europa. A Kaori é enfermeira e contou uma história 
de um médico americano que ficava xingando falando “fuck you” e eu disse “ainda bem 
que eu falo português e ninguém entende se eu xingar também” e elas riram. Brincamos 
de twister e UNO e depois eu bebi com a Kayo e a Kaori e fomos dormir. 
 
28- Logo de manhã entrei no ofurô e comi um dos meus melhores cafés da manhã do 
meu intercâmbio (porque sempre acordo com fome mas sem vontade de comer) e então 
comi dois mistos quente, batata com manteiga, salada e água e enquanto o pessoal 
tomava um sorvete eu tirei uma soneca num sofá que encontrei por ali e daí voltamos 
para Kitami. Em casa fiz um lámen que ficou muito parecido com o que eu comia em 
minha casa no Brasil. No final do dia foi ao icon encontrar-me com a Julia e a Marina e 
comprei um shiukachiken para comer e elas tomaram sorvete. Tiramos purikurá e 
depois fomos fazer compras (na verdade a Marina, ela é que gosta de comprar). Minha 
mãe foi me buscar e então deu carona para a Marina também. 
 
29 – Retorno das aulas e a Marina faltou à aula (tinha resfriado). Depois das aulas fui 
para a casa da Ishikawa aguardar o horário para ir ao eon com a Kouhaku, Hikaru e a 
Suzu. Depois liguei para a Echizensa que veio me buscar para irmos ao Kyudo, lá 
encontrei a Nami e a Haruka. Não dormi bem. 
 

 



 
 
30 – Acordei cansada mas fui para a escola. No ponto de ônibus encontrei com a Kanae 
e foi muito legal conversar com ela novamente. Me contou que tinha quebrado o dedo 
jogando basquetebol e não aguentei e tive que rir. Na escola mudaram todos os horários 
das aulas e tinha que ficar procurando qual aula seria pois ainda não sabia do novo 
calendário. Teve também a eleição do presidente do conselho estudantil. Os candidatos 
fizeram seus discursos (eu entendi mais ou menos) e daí voltamos para a sala de aula 
para fazer a votação. Eu votei na Sakay Rina. Em casa entrei no ofurô com a Sara 
tentando me esconder da Yura porque ela queria ser a primeira a entrar. Desta vez fiquei 
com muita vontade de mijar e não deu outra, mijei lá dentro mesmo e a Sara viu mas fez 
de conta que não tinha visto.  
 
31 – Agora sabia das aulas, pois tinha recebido o novo calendário. A aula de Educação 
Física foi boa porque fizemos uns jogos em par e eu fiquei com a Kakunabu e depois 
atividades de grupo e daí foram eu, Mae, Reina, Myu e outras. Depois fui para o 
Sadoubu com a Marina, neste lugar fui muito bom, tomamos chá e conversamos 
bastante com uma senhora de kimono sobre intercambio e pediu para voltarmos mais 
vezes lá. A noite me troquei e fomos numa faculdade onde ia ter uma festa de halloween 
e lá tinha um monte de criancinhas que estavam muito bonitas. A mais assustadora na 
festa era eu. A mãe da Marina (Ikuyo-san) me apresentou para as crianças que me 
disseram “kawaii”. Depois um rapaz da Coréia veio conversar comigo, depois um cara 
da Turquia (que deve ter uns 40 anos) e me contou que já fez intercambio pelo AFS e 
que era para eu aproveitar ao máximo e não começar a fumar igual ele e disse que na 
Tailândia era muito mais legal que em Kitami pois os tailandeses são muito mais 
receptivos que os japoneses (eu concordei). Mas disse para ele que estava gostando 
muito do meu intercambio, pois uma das coisas que aprendi foi conversar com 
desconhecidos. Depois fui ao Kyudo e lá treinamos tiro ao alvo novamente. Em casa a 
Yura contou que a Sara disse pra ela que eu tinha mijado no ofurô (crianças 
desgraçadas!!!!) e fiquei morrendo de vergonha. 
 
 
 

 



NOVEMBRO 
 
01 – Era uma quinta-feira e eu estava feliz. Na Kitami Eki encontrei com a Marina e 
com a Kanae e quando me viram com uma roupa diferente me perguntaram de quem era 
e eu disse que era da minha mãe e então disseram “ah bom, porque não é a sua cara”. 
Quando terminaram as aulas eu, a Nami e a Marina fomos à um karaokê perto do 

Kitami Eki. Cantamos muitas músicas lá e a 
última que cantamos foi “Hey Kids” do 
Aragoto. Então fomos ao ponto de ônibus onde 
nos despedimos com um abraço e a Marina 
disse que eu não sei abraçar direito por que ela 
é mais brasileira do que eu. Ficamos ali 
esperando nosso ônibus pois a Marina já tinha 
pego o dela e depois a Nami e então minha 
família veio me buscar e daí fomos para a aula 
de dança da Sara. Depois da aula da Sara fomos 
ao Homac comprar uma nova gaiola para 
separar os hamsters porque eles ficam brigando 
toda hora. E depois fui comprar um novo diário 
no Daiso. Eu alimentei os bichos (hamsters, 
cachorro e gato). Fui tomar banho e de novo as 
crianças foram comigo, mesmo eu estando 
ainda traumatizada sobre o acontecimento do 
mijo. E minha mãe e eu fizemos um bolo para 
levar na festa de despedida da Marina, mas o 
bolo saiu todo torto. 

 
02 – Acordei as 4 horas da manhã e não dormi mais. Nesse dia minha mãe estava muito 
ocupada com seu trabalho e eu não a vi por quase todo o dia. Como o nosso bolo não 
tinha ficado dos mais bonitos, meu pai comprou donuts para eu levar para festa de 
despedida da Marina. Nesta festa de despedida que foi realizada na casa da Ishikawa 
(que é responsável pelo AFS local) estavam a Marina (é claro né), Jikihara-san, o 

marido da Jikihara, Echizensan, Miki, a mãe da 
Yumechan,  Hanano (que veio de ônibus porque o carro de 
seus pais tinha estragado). Tinha bastante comida; 
enrolados japoneses, salada com carne, donuts, pão com 
queijo e geléia de sakurambo, outra salada com carne. 
Também brindamos e falamos “tchim-tchim” de 
brincadeira porque em japonês significa “pênis”. A Marina 
estava muito bonita de quimono e então a Jikihara me 
perguntou se eu queria vestir também e me ajudou a 
colocá-lo e junto com a Marina tiramos um monte de 
fotos. Mas logo que as fotos terminaram eu sai correndo 
para tirar aquele treco pois não aguento aquela roupa 
apertada. E – não sei porque – eles começaram a me 
elogiar dizendo que sou uma pessoa esforçada e claro que 
fiquei feliz né. Tenho certeza de que falaram isso porque 
eu sempre faço as coisas mesmo as que detesto, como ficar 
na frente das pessoas como foi o meu speech e as danças 

da escola. Depois que terminou, lá por volta das 16 horas, eu fui com a Hanano e a Miki 



em um onsen e foi muito divertido. Ficamos lá por mais de duas horas e elas são muito 
legais (de verdade) e conversamos bastante sobre várias coisas e também como tinha 
sido divertido o tempo que passei morando na casa deles e sobre as palavras que eu 
tinha ensinado (em português) para a Hanano e então me levaram para minha casa. 
Quando o pai chegou fui com ele e com a Sara comprarmos o jantar. 
 
03 – Novamente acordei as 4 horas da manhã e fiquei na cama esperando dar 7 horas. 
Dia de ir ao aeroporto na despedida da Marina que já retornava para a Rússia. Estava 
com raiva neste dia mas nem o motivo eu sabia, provável que seja porque não tinha 
dormido bem novamente. Fomos até Memanbetsu e  nos encontramos com Nami, 
Marina e sua família, com a Jikihara, Ishikawa e a família Hirayama (que foram meus 
pais anteriores). Nos despedimos e ganhei um presente dela e também uma carta e como 
sempre nas despedidas  a mãe da Marina chorou muito e – claro – ela também chorou 
para caramba. Enquanto isso na minha casa o hamster que tinha ganho a gaiola nova 
fugiu. No final do dia o Koya veio nos visitar e quando meus pais chegaram fomos à 
cidade comer lámen que estava muito bom e o menino posou em nossa casa. 
 

 
 
 
04 – É pra acabá... acordei de novo as 4 horas da manhã e por volta das 6 horas 
consegui pegar  no sono novamente e daí acordei as 10 horas. Depois que tomei o café 
da manhã fomos à casa da avó. Lá minha mãe cortou o cabelo dela e também da irmã 
dela e também pintou. Quando acabou fomos ao karaokê onde almoçamos e quando fui 
ao banheiro minha menstruação desceu, essa merda, daí a programação de irmos ao 
onsen foi pro beleléu. Mais tarde minha mãe levou a Sara na aula de dança dela e o pai 
do Koya veio buscá-lo. E um tempo depois eu e a Yura fomos tomar banho e quando a 
mãe retornou com a Sara disse que ela ficou brava porque queria tomar banho comigo. 
E depois quando a mãe e a Sara foram tomar banho encontraram o fujão do hamster que 
estava debaixo da máquina de lavar. Minha mãe biológica ligou e conversamos 
bastante. 
 
05 – Tivemos aulas diferentes das que constam no calendário que eu tinha recebido. 
Enquanto fazia tricô eu ouvia música no tablet usando fone de ouvido (que é proibido, 
mas que se lasque eu usei assim mesmo). No ponto de ônibus tinha duas senhoras, uma 
bem idosa que usava muletas e uma outra um pouco mais nova e ela ficou esperando o 
ônibus da mais idosa chegar para ajudá-la a subir no ônibus e esta a agradeceu um 
monte – acho que elas nem se conheciam e foi por pura gentileza mesmo. A senhora 
mais idosa a agradeceu um monte, foi muito bonito ver isto. Quando cheguei em casa só 
a Yura estava lá, a mãe tinha ido com a Sara ao hospital para o exame costumeiro na 
Sara que possui uma doença que dá umas férias na pele. Lavei meu obentô e fui tomar 



banho S-O-Z-I-N-H-A-A-A-A finalmente e comi nachos. Quando a mãe chegou fomos 
comprar o livro de japonês nível 4 e 
quando voltamos jantamos. 
 
06 – Aulas trocadas novamente do 
calendário que eu tinha. Depois no 
clube de voleibol fomos arrumar a 
rede que arrebentou e então todos 
ficamos felizes que daí não ia ter 
treino, mas belo engano, pois os 
professores consertaram logo e 
tivemos os treinos normalmente. 
Depois o Tekuda sensei veio me 
perguntar se eu era dos Estados 
Unidos ou do Canadá, essa é a terceira 
vez que ele pergunta a mesma coisa. 
Depois usei meu IPad para tirar fotos 
das fotos da Shyugakkurgakou que 
haviam chegado mas que custavam 
600 ienes cada foto. Puta merda eu 
não comprei não. E quando cheguei 
em casa meu pai já estava lá o que é 
muito difícil acontecer e então, depois 

de muito tempo, tivemos um jantar em família. Conversamos sobre nossa viagem para 
Tóquio e eu queria ir ao Chihibilli mas descobrimos que estaria fechado para reformas. 
Ficamos tristes pois todos queriam ir ao Ghibilli. 
 
07 – Neste dia estava fazendo muito frio e teve muitas aulas e agora foram conforme o 
calendário que eu tinha, entretanto, utilizei as aulas para ficar estudando para minha 
prova de proficiência em japonês. Nesse dia, quando desci para pegar minhas roupas de 
Educação Física, de repente formou uma fila de moleques do meu lado que fizeram uma 
reverência e falaram “oppai” que significa “peitos”, eu não entendi nada e vazei daqui, 
porque estava atrasada. Depois, mais no final, durante a aula da Kodama sensei, o 
pessoal queria ver o filme Kirishima Kun Brukatsu Yameta. Depois das aulas fui par ao 
clube de artes, mas cheguei antes de todos e tive que esperar o sensei chegar para abrir a 
porta. Estudei kanji e consegui aprender vários kanji novos. Depois fui para o Kyudo 
debaixo de chuva. Fiz a aula a 15 metros do alvo no arco e flecha e não acertei nenhum. 
Quando terminamos a aula começou a nevar e minha mãe fui me buscar e depois da 
jantar estudei mais um pouco de kanji e fui dormir. 
 
08 – Usei grande parte das aulas do dia para estudar kanji novamente. A Rina, como 
sempre ficou brincando com meu cabelo (ela senta na carteira atrás de mim). No clube 
de voleibol a rede quebrou novamente. Em casa conversamos sobre a viagem para 
Tóquio e fui dormir. 
 
09 – Neste dia havia um mini taikusai na escola da Sara e então nós quatro fomos lá 
assistir; tiveram várias brincadeiras e eu participei da queimada e também uma 
brincadeira para rodar umas bolas de papelão e desta vez ganhei em tudo que participei. 
Depois eu e também minha mãe, a Yura, a Sara, Sakura e a irmão dela e a Kaori fomos 
ao icon para almoçar e comemos McDonald´s e também ao purikura tirar fotos. Depois 



a Sena veio ver um filme com a Yura. Eu tinha que decidir se ficava com minha mãe 
para assistir H2 ou ir à casa da Satimary para conversarmos e como não sabia ao certo 
quando veria a Satimary novamente decidir ir à casa dela. A filha da Satimary, Adriana, 
me ensinou como se tocar piano e minha mãe chegou com um bolo para a Satimary. 
Minha mãe me levou para casa e saiu com uma amiga para jantar e meu pai então 
trouxe a janta que foi pizza, sushi, enrolado de batata e outras coisas. Nesse dia a Sena 
posou em nossa casa. 
 
10 – Quando acordei a Sena e a Yura já estavam acordadas. A Sara tinha ido numa 
amiga brincar. Neste dia não fiz nada pois para várias pessoas que liguei para sairmos 
ninguém podia. Quando minha mãe voltou do trabalho pediu para eu fazer a comida das 
meninas e então fiz lámen para a Sena e a Yura comeu pão com ketchup e queijo. 
Depois do almoço fiquei o resto do dia relaxando, vendo vídeos e tomei banho e tomei 
banho logo cedo porque estava muito frio naquele dia. No final do dia então fui à 
combine comprar sanduiche e um suco de tomate e então fui estudar um pouco e a mãe 
da Sena veio buscá-la.  
 
11 – Acordei antes de minha mãe e como ela sempre faz meu obentô eu fui acordá-la 
então porque já ia dar 7 horas da manhã. Ela levou um susto e acordou num pulo. 
Chovia muito neste dia. Eu tinha esquecido a parte de cima do meu uniforme de 
Educação Física, e então a Rina me emprestou o dela. Tinha teste na aula de Educação 
Física e eu fiz junto com a Rina. Fomos ao Daiso para comprarmos coisas para a aula de 
costura e comprei também uma luva brilhosa que achei legal, e depois ao combine. 
Aproveitei um tempo também para estudar kanji e depois fui à aula de arco e flecha. A 
noite o jantar foi ótimo, teve guioza – que adoro. Tomei banho com minhas irmãs e fui 
dormir. Neste dia também teve o pockey no hi, onde nosso professor nos presenteou 
com pody e todos tiramos fotos juntas. 
 
12 – Não levei obentô para a escola pois iríamos cozinhar por lá, havia aula de culinária. 
Fizemos uma comida que ficou muito boa. Mas nosso grupo era o mais atrasado e daí 
tivemos que comer as coisas muito quente e queimei a língua. Depois teve aula de 
costura. Em casa me arrumei para o Kyudo e aguardei minha mãe chegar pois tinha ido 
ao hospital com a Sara e neste dia foi minha última aula de arco e flecha e estava triste 
pois gostava daquelas aulas. Neste dia – pela primeira vez – eu acertei o alvo por duas 
vezes, numa distância de 15 metros. E minha família estava lá para ver e também minha 
mãe anterior, a Miki, tiraram um monte de fotos. Recebi um certificado de participação, 
me despedi dos instrutores e os agradeci. Fomos jantar fora pois minha mãe não teve 
tempo de fazer a comida.  
 
13 – Depois de comer rapidamente um pão partimos para Memanbetsu, onde pegamos o 
avião para a viagem à Tóquio (o voo atrasou 30 minutos). Meu pai pagou para um cara 
levar as malas para o hotel e nós almoçamos no aeroporto mesmo e depois já pegamos o 
trem para Asakuza. Fui à loja da Hard Rock e então a atendente vendo minha cara de 
gringa foi me atender em inglês e eu comecei a falar em japonês e ela ficou 
impressionada quando falei que era intercambista e então perguntou de onde eu era e 
então um monte de atendentes estavam conversando comigo e conversamos sobre o 
Brasil e sobre o Japão e sobre o famoso “brasileiros vocês conseguem me ouvir?”, então 
eu disse que tem gente que fala isso também e elas pediram para eu falar em português 
porque elas queriam gravar um vídeo. Fui me encontrar com minha família que tinha 
ficado em outro lugar comendo umas batatas com caramelo. Nesse tempo uma mulher 



que passava derrubou as suas coisas da bicicleta que estava e então eu a ajudei a pegar 
as coisas do chão. Fomos para a Tokyo Sky Tree onde pode-se ver toda a cidade lá de 
cima. Daí partimos para o Odaiba, onde iríamos ao team lab que foi muito legal mesmo. 
No fim retornamos ao hotel de metrô e a estação ainda era longe do hotel e tivemos que 
pegar um taxi e o hotel era muito chique. Fomos comprar a janta. 
 
14 – Acordei e me arrumei para tomar o café da manhã, voltamos par ao quarto para 
pegarmos as bolsas e irmos à Disney. O ônibus que pegamos estava lotado, entramos 
mas não conseguia assento. E lá na Disney Sea fila pra cá, fila pra lá... como sempre. 
Fomos em muitas atrações, mas a espera era de lascar, tinha coisas com 2:30 horas de 
espera. Quando terminei um brinquedo que tinha ido sozinha, minha família estava em 
outro lugar e fui ao encontro deles, mas no caminho eu acabei caindo das escadas da 
ponte e então um senhor me ajudou e sai correndo com vergonha. Aproveitamos 
mesmo, o dia todo, até as 22:15 horas mais ou menos e então saímos correndo – todos 
nós – para não perder o ônibus de volta ao hotel. Meu pai e minha irmã compraram uma 
jaqueta de um personagem da Disney para mim que custou 200 reais e fiquei 
impressionada com o tanto de dinheiro que gastaram somente neste dia no parque. Eu só 
gastei 200 ienes (aproximadamente R$6,00) em uma água que comprei, pois o resto eles 
pagaram tudo pra mim, eu acredito que eles devem ter gastado aproximadamente uns 
R$2.000,00 lá dentro do parque. 
 
15 – Pegamos um táxi para irmos a um ponto de ônibus e depois ao aeroporto. Dia 
triste, afinal queria aproveitar mais um dia em Tóquio, cidade que adorei, mas é assim 
mesmo. E no aeroporto eles foram gastar mais um pouco, compraram uns bolinhos que 
não sei o nome que custou R$200,00 (duzentos reais). E todos na escola sabiam que eu 
estava em Tóquio, também estudo numa escola de meninas (tudo fofoqueiras), então 
comprei os bolinhos que tinha prometido. Já estava na hora de embarcar e não tivemos 
tempo para almoçar, então comprei um sanduiche mas era muito pequeno e continuei 
com fome. Quando chegamos em casa minha família foi à casa da avó para pegar o 
Beru (o cachorro) e eu fiquei sozinha em casa e quando voltaram trouxeram comida. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
16 – Meus pais do Brasil me ligaram enquanto que meus pais japoneses estavam no 
trabalho. Convidei amigas para sair mas como as provas estavam se aproximando foi 
perda de tempo fazer o convite, eles não saem nem a pau. Estava muito frio neste dia. 
Quando minha mãe chegou a ajudei com o jantar. 
 
17 – Não fiz nada até as 14 horas pois fui àquela livraria “Doutor”, onde tem de tudo e 
depois de passar também pelo Tobu, pelo mercado fomos ao onsen, a minha paixão no 



Japão. No jantar, em casa, tinha yakiniku com foundi e pizza e eu comi quase toda a 
pizza, só deixei dois pedaços.  
 
18 – Acordei cedo e me arrumei para a escola, levei os omiyages e encontrei neve por 
todo canto neste dia. Quando cheguei na escola me disseram “bem-vinda” e então a 

Nami e a Kimura Haruka vieram me entregar 
um presente que a instrutora do Kyudo tinha 
me dado. Só não ganhei este presente no dia 
que terminaram as aulas de arco e flecha por eu 
fui embora muito rápido naquele dia porque 
tinha que arrumar as malas para a viagem. 
Depois das aulas houve o clube de artes, que na 
minha opinião, é o melhor clube de todos; é 
muito liberal. Quando cheguei em casa ainda 
nevava e fui brincar na neve. Minha mãe 
chegou de algum lugar que tinha ido à cidade, 
pois na segunda é a folga dela. 
 
19 – No caminho para a escola quase 
escorreguei no gelo. Aproveitei para estudar 

kanji. Neste dia encontrei um livro sobre o Brasil, bem interessante. Estudei pouco para 
a prova de japonês que teria no dia seguinte. 
 
20 – Dia que começavam as provas e apenas a prova de japonês e acho que fui muito 
bem na prova. Voltei para casa para o almoço aproveitei para arrumar meu quarto. 
Depois da janta eu estudei história e biologia.  
 
21 – Houve logo de manhã as provas de biologia e história e depois fomos almoçar no 
clube de artes. Pedi para a Rina me ensinar matemática porque ela sabe muito. Á noite 
após a janta entrei no ofurô e depois fui dormir. 
 
22 – Era aniversário da Nami e então fui à sala dela para dar os parabéns. Teve prova de 
japonês que foi muito fácil, depois prova de matemática que não consegui fazer tudo em 
tempo e também não entendi alguns dos kanji, então não tenho ideia de como me sai 
nesta prova. Depois das aulas eu me reuni com a Haruka, Mao, Reina, Mayu e Soya e 
fomos ao Joy Café onde faríamos uma festa surpresa para a Nami. Aproveitamos e 
cantamos muito e rimos muito e comemos muito também. No final da festa me deu dor 
de barriga, que desgraça... tive que aguentar os banheiros estavam todos ocupados. 
Minha mãe foi, com o Beru, me buscar. Em casa, depois da janta, entrei no porão da 
casa com minhas irmãs, bebi sakê aquecido que nossa mãe preparou, conversamos e fui 
dormir. 
 
23 – Fiz lámen para o almoço e claro né, como foi eu que fiz estava muito bom. Minha 
mãe foi para o trabalho e a Yura também saiu (não sei para onde foi). Depois do almoço 
fui para o clube de artes, lá encontrei a Julia, e aproveitei para pintar um quadro que foi 
uma galáxia. Fui com a Julia no Eaon comprar presentes para a Nami e para mim 
comprei máscaras de couro e outra de chá verde. A Julia comprou sorvete e me ofereceu 
mas não aceitei pois estava muito frio naquele dia. Quando o pai chegou pergunto para 
mim e para a Sara o que queríamos de janta que ele iria comprar, então ele foi comprar 
lanche e enquanto isso a mãe chegou com a Yura.  



 
 
24 – Logo que acordei liguei para meus pais no Brasil. Quando meu pai chegou com a 
Sara nós saímos para comprar mais presentes para as crianças. Fomos numa loja de 
produtos importados e eu comprei pimenta, queijo e salame e então fomos jantar fora, 
numa casa de carnes. Eu particularmente não gosto das carnes daqui, porque elas vem 
sem qualquer tempero e você tempera com molho a parte. Bebi cerveja do México e o 
professor nos trouxe um omyage de peixe com ovo. 
 
25 – Odeio pular corda, e na aula de Educação Física foi o tinha para ser feito. Também 
terminei meu quadro da galáxia. No horário do almoço fiquei pensando que aqui eu 
sempre como pouco comparado ao que eu comia no Brasil e lembro daquela comida 
maravilhosa de minha mãe. Saudades! Lembrando que quando eu falo pouco é o meu 
obentô, mais um ao e as vezes algumas coisas do obentô da Haruko. Também tivemos 
aula de costura. Fomos fazer pesquisa sobre as roupas tradicionais de outros países do 
mundo, eu pesquisei sobre a Hungria. Depois aproveitei para estudar kanji.  
 
26 – Acordei atrasada e quase perdi meu ônibus. Na escola terminamos a pesquisa sobre 
as roupas tradicionais dos países. No final do dia foi para uma biblioteca e encontrei 
livros em português, russo, espanhol e várias outras línguas. Em casa não tinha ninguém 
quando cheguei pois estavam no hospital tomando vacina contra a gripe. Enquanto 
minha mãe fazia a janta eu fui tomar banho com a Sara. No jantar conversamos sobre a 
viagem de Tóquio. 
27 – As ruas estavam cheias de neve e também muito frio. Estudei mais um pouco de 
kanji. Meu pai e a Sara foram me buscar no ponto de ônibus e passamos por um monte 
de lugares onde compramos muitas coisas. Em casa minha mãe não estava muito bem. 
Em casa depois do jantar eu e a Sara entramos no ofurô.  
 
28 – Glória!!!! Não tivemos aula de Educação Física. Fui para a biblioteca da escola e li 
o livro “Tomadachi”, depois peguei meu IPad e li o livro sobre o intercambio do meu 
irmão Igor na Rússia chamado “As Aventuras de Igor na Rússia” e escrito por meu pai 
brasileiro. Muito interessante. No clube de artes mostrei para minhas amigas uma sala 
de cinema no Brasil que estava passando o filme “Os Vingadores” e a algazarra que o 
público fazia durante o filme, elas ficaram impressionadas e disseram que no Japão 
todos ficam quietos até o filme acabar e depois se reúnem e dizem “caralho, que filme 
foda!”. Em casa falei para minha mãe que queria comprar um presente para a Vanina 
(intercambista da Argentina) e ela me falou que levaria no dia seguinte. 
 



 
 

 
 
29 – Levei um escorregão quando estava entrando no portão da escola por causa do gelo 
acumulado, ainda bem que não cai. Continuei minha tarefa de recorte de um templo 
muito bonito japonês, mas acho que ainda vou acabar fazendo merda cortando isso. Na 
aula de Matemática não prestei atenção em nada pois estava lendo o livro do meu irmão, 
como falei no dia anterior e então o professor brigou comigo e disse “tenta escrever um 
pouco” e então eu respondi “Haigomenasai” (sim, desculpa) e voltei a ler o livro do meu 
irmão, até porque o que ele estava explicando na aula era fácil demais. Depois tivemos 
inglês e continuei a fazer a mesma coisa e o professor se interessou pelo livro, mas não 
conseguia ler mas conseguiu entender o título do livro e me disse que era interessante. 
Nesse dia durante o sexto período nós tivemos um encontro na quadra da escola onde 
um padre iria dar uma palestra (eu estudo numa escola católica onde até o último ano só 
estudavam meninas). Depois da palestra houve algumas apresentações e acenderam uma 
árvore de Natal lá no pátio da escola. Era dia de eu limpar a sala de aula. Quando 
cheguei em casa minha mãe me levou para comprar o presente da Vanina como 
combinado. Depois fomos comprar diversas coisas, desde coisas para fazer um onsen 
quando eu voltar para o Brasil como roupas para minha mãe. Depois comida para a 
Yura e Sena que iriam dormir em casa conosco. Depois fui arrumar as malas para minha 
viagem do dia seguinte. Quando minha mãe voltou a Sakura também veio (amiga da 
Sara) para posar em casa. 
 
30 – Estava agitada e não dormi mais após as 6:30 horas. Quando minha mãe acordou 
disse que a Sena não conseguia dormir lá em casa e daí ela ligou pra mãe dela e ela foi 
embora, eu rachei porque não gosto daquela guria. Saímos as 8:30 horas e passei numa 
combine para comprar pão e bebida para me dar energia e antes de embarcar no trem 
comprei os biscoitos de presente para minha família que iria me hospedar poucos dias 
quando eu havia chegado ao Japão. Quando cheguei em Asahikawa encontrei com esta 



família que vieram me buscar na estação de trem e fomos tomar sorvete, enquanto 
aguardávamos a Vanina chegar e também o Anthony (que é um intercambista 
americano de pai mexicano, acho que é por isso que ele é legal, porque se fosse de pais 
totalmente americanos seria um cuzão com certeza). Aguardamos o ônibus para Round 
One chegar com uma brincadeira de guerra de bola de neve. Conversei com a Vanina e 
falei para ela ir nos visitar no Brasil e ela me disse que descobriu que a Amazônia fica 
no Brasil somente este ano pois até então, achava que ficava na África. Quando 
chegamos à Round One compramos os ingressos (2.180 ienes cada) e nos divertimos 
muito, jogamos queimada, patinação, tiro ao alvo, tênis, voleibol, basquetebol, 
badmington, karaokê e trampolim, tudo isto em apenas 3 horas. O jantar foi lámen, só 
porque eu disse que gostava, mas pedi um dos menores pois sabia que eu ia ser a mais 
lerda e dito e feito, fui a última a terminar. Daí minha mãe levou a Vanina para a casa 
onde ela ficaria e dei um abraço nela. Depois cheguei em minha nova casa e conversei 
bastante com o pai de lá e descobri que eles já tinham hospedado uma russa e um 
mongol. Disseram que o mongol tinha sido um desastre. Eles pediram para eu mostrar 
fotos de minha casa no Brasil e quando mostrei eles se impressionaram porque tem o 
jardim grande e uma piscina também e pediram então para eu procurar a cidade de 
Dourados no Google Earth. As 20 horas meu novo irmão chegou e – puta merda – o 
cara era muito alto, tinha 1,80 metro de altura e muito musculoso, mas ele é jogador de 
rúgbi. Mais tarde o Teru, meu irmão, me ajudou a estudar para a prova que teria no dia 
seguinte. Mas logo ele foi dormir e eu fiquei conversando até 0:30 horas com a Mai (a 
irmã hospedeira em Asahikawa). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DEZEMBRO 
 
01 – Eram 08:10 da manhã quando acordei, quando peguei meu celular tinham muitas 
mensagens, principalmente do grupo de intercambistas, recomendando para não 
esquecermos o voucher para a prova de proficiência que faríamos. E claro né, para 
variar, eu tinha esquecido o meu em Kitami e não tinha como ir buscá-lo, então 
comentei com a Mai e ela falou com o AFS Asahisawa e daí eles pediram um fax lá de 
casa para comprovar e então eu pude fazer a prova. Então logo depois do almoço fomos 
para a universidade onde faríamos a prova. Lá me deram um novo voucher e eu 
encontrei um intercambista do Butão. Me despedi de minha família daquela cidade e 
subi as escadas para o lugar de minha prova, lá só tinha eu e mais duas pessoas 
ocidentais e restante eram todos chineses. A primeira prova foi de gramática (penso que 
fui bem e tinha muitos kanjis, os quais eu não tinha certeza do que eram), depois prova 
de interpretação (também penso que fui bem) e prova de listening (que penso ter sido 
bem melhor). Lembrando que entre uma prova e outra havia um tempo de 30 minutos. 
Quando desci as escadas a Mai ainda estava me esperando, bem como uma voluntária 
do AFS, Natsu, que foi legal comigo e disse que nunca se esqueceria de mim, por causa 
do trabalho que dei para eles com o esquecimento do voucher. Ela nos levou para a 
estação onde haveria um encontro de estudantes do AFS e me disse que eu não tenho 
nem cara e nem corpo de brasileira. Corpo eu concordo sem dúvida, mas cara... 
Almocei com o menino do Butão e uma garota da China e a Natsu pagou o meu almoço 
que eu escolhi lámen. A Natsu fez alguns comentários infelizes sobre a Vanina e tinha 
um jeito um pouco rude, mas logo ela foi embora. Conversei um pouco com a menina 
da China e ela me pareceu ser muito legal apesar de muito quieta. Então os dois 
intercambistas foram embora com a Natsu e eu com a Mai e minha mãe fomos à uma 
loja de animes, a qual eu tinha pedido para ir e então minha mãe falou que era a 
primeira vez que estava indo numa loja assim e eu dei risada pois estou acostumada 
com isso, afinal nenhum japonês que conheço diz que vai nestas lojas. Excessão foi a 
menina da China que tinha conversado anteriormente que diz que só veio para o Japão 
fazer intercambio por causa dos animes. Depois fomos comprar comida num íon, 
Doctor Pepper, onde tinha um pôster do Homem-Aranha numa parede. Elas então me 
levaram para a estação de trem, pois já estava na hora do meu trem partir, tiramos fotos 
e nos despedimos. Minha mãe falou muitas coisas boas para mim e que me espera 
outras vezes na casa dela e a Mai disse que quer visitar o Brasil, nos abraçamos e parti. 
Fiquei admirada do tanto de chinês que encontrei lá, quando entrei no trem peguei um 
lugar muito maneiro, mas não demorou muito e um funcionário do trem disse que eu 
estava no vagão errado. Quando chegou o momento de virar a poltrona eu não estava 
nem ai e daí uma mulher me avisou e então abri o mangá do Yakusoku no neverland 
para ler. Quando cheguei em Kitami minha mãe já estava na estação me esperando junto 
com o Beru e me disse que a Sara estava esperando para tomar banho comigo e que 
queria ter ido também me buscar. Em casa contei como foi a viagem para Asahisawa e 
como meu pai já estava em casa nesta noite, pedi desculpas para eles sobre o problema 
que criei com o esquecimento do meu voucher e então deram risadas.  
 
02 – Acordei porque minha mãe estava me chamando. Neste dia todos perderam a hora 
para levantar, mas também o horário tinha mudado e eu perdi o ônibus e então voltei 
para casa e daí minha mãe me levou para a escola e esse dia ficou marcado com o 
primeiro dia que fui à escola de carro e algo que meus pais biológicos no Brasil faziam 
todos os dias aos intercambistas que moraram conosco. Esse dia também estava muito 
frio, mas frio mesmo acho que vou morrer congelada até o final do ano. E quando entrei 



na escola algumas pessoas me perguntaram como tinha sido a prova em Asahisawa. Na 
aula de Fashion tivemos que assistir ao filme “O Diabo Veste Prada”. Depois conversei 
com a Haruka e falei para ela como eram as escolas no Brasil e ela me disse que são 
“kami, tenshin” (Deus e anjo respectivamente) de tanta liberdade. No clube de Artes a 
Rina desenhou em meu diário (uma garota japonesa com borboletas voando – lindo 
desenho). Na aula a Haruka falou que eu sou parecida com a Anne Hathaway. O 
Kenshin falou que era mais alto que eu e então fomos tirar a prova e (que merda) por 
alguns milímetros ele ganhou. No final do dia corri para o ponto de ônibus para 
confirmar os novos horários dos ônibus e – por incrível que pareça – foi um minuto a 
mais apenas. Foi para a Kitami Eki e lá tinha um maluco que veio puxar conversa 
comigo, mas fingi que não escutava pois estava com fones de ouvidos. E depois da 
janta, esqueci de ligar para minha mãe no Brasil e fui tomar banho no ofurô sozinha.  
 
03 – Acordei no horário certo e consegui pegar o ônibus à tempo. Estava muito frio 
novamente. No almoço comi meu obentô e fui comprar pão também e então a menina 
Rico falou que eu como muito. Escovei meus belos dentinhos e voltamos para as outras 
aulas. Quando cheguei em casa, a Sakura e a irmã dela estavam lá e bagunçaram o meu 
quarto até que falei que no meu guarda-roupas haviam espíritos perigosos e então 
pararam. Também tinha muita louça para lavar e rapidamente lavei tudo e minha mãe 
me agradeceu. Comi meu hambúrguer e suco de tomate que tinha comprado no caminho 
para casa. Nesse dia também minha mãe brigou com a Sara e como elas não tomam 
banho sozinhas eu fiquei no banheiro esperando a Sara terminar e então minha mãe 
disse que sou gentil. No jantar havia guioza, arroz e mais algo que não lembro o nome, 
mas estava muito boa a janta, entretanto, eu coloquei muita pimenta no arroz e chorei de 
tão ardido que ficou. Fui assistir a filme em japonês e depois dormir. 
 
04 – Eu estava muito cansada neste dia. Achei que teria aula de Educação Física mas 
fiquei feliz ao descobrir que não tinha. Tivemos aula de Matemática e sempre que o 
professor chegava por perto eu fingia que estava fazendo os exercícios. A Nami me deu 
um monte de algas e umas balas e de novo a Rico me falou que eu como muito mas não 
engordo. Depois das aulas fui ao clube de Artes e no caminho encontrei um professor 
parecido com o Sr. Miyagi (aquele do filme Karate Kid) e ele tinha falado comigo no 
inicio do meu intercambio em português e agora disse que meu tempo já estava 
acabando e que passa muito rápido, concordei com ele. A Nami e a Haruka falaram um 
monte de palavras em português e que queriam visitar o Brasil um dia se eu estiver lá. 
No final do dia peguei um ônibus que parou muito longe da minha casa e fui 
caminhando até lá, mas quase morri de tanto frio nas orelhas. Em casa minha mãe falou 
que eu devia ter ligado para ela. Ela assistia a SNK que achei muito engraçado. Quando 
o pai chegou saímos para jantar. Fomos ao Uobei comer sushi. Além do sushi comi 
também frango frito e brinquei bastante com a Sara porque a Yura ainda estava 
enfezada porque não tinha conseguido comprar os brinquedos que queria. Em casa 
conversamos sobre uma viagem para Otaru, mas meus pais ainda não sabem que vão 
conseguir ir. Também fizemos uma competição de pular corda e – claro como sempre – 
eu perdi. 
 
05 – Inglês, Matemática, Japonês e Biologia foram as aulas deste dia. Fiquei escrevendo 
no meu diário e pesquisando sobre a Islândia, país de uma de nossas irmãs 
intercambistas do Brasil e lugar onde quero conhecer. Na aula de Educação Física o 
professor falou que sou incrível pois – diferente da grande maioria das pessoas – eu só 
consigo pular corda girando para trás ao invés de girar para frente. Depois tivemos aula 



de basquetebol e meu time ganhou, mas eu não fiz nada, nenhuma cesta. No clube de 
voleibol o Saito sensei estava muito bravo com todo mundo, até mesmo comigo e foi a 
primeira vez que ele brigou comigo. Quando terminou voltamos para a sala de vestiário 
e encontramos a Moka chorando porque ela estava doente e não conseguia ajudar as 
outras meninas para vencerem o treino. São essas coisas que admiro por aqui, o senso 
de coletividade, e eu achava que era gentil no Brasil, porém nem chego perto desse 
povo aqui, e me sinto a pessoa mais mesquinha da Terra. Então todas ajudamos ela a 
melhorar e demos boas risadas no final. Daí eu fui embora e elas foram correr ao redor 
da escola, mesmo tendo terminado a aula de voleibol, como elas fazem parte do clube 
foram ainda praticar com um frio de –11 °C (onze graus negativos). Impressionante o 
senso de responsabilidade também. Quando cheguei em casa minhas irmãs já estavam 
jantando e fiz companhia para elas, comi donga, que é parecido com guioza, e também 
pimenta. Depois fui tomar banho e a Yura foi também. Depois assisti o filme “Os 
Intocáveis” em japonês.  

 
 06 – As primeiras aulas 
foram Inglês e Matemática 
e aquelas garotas 
“bostinhas” continuaram a 
falar mal do professor e ele 
não fez nada. Na aula de 
Culinária fomos para a 
cozinha e preparamos um 
bolo de natal que ficou 
muito bonito e gostoso 
também, mas antes de 
comer o bolo comi meu 
obentô e depois o bolo com 
um chá de maçã gostoso. 
No final das aulas teve o 

encontro de toda a escola – Advent 3 – onde ouvimos os professores e tivemos muita 
música para cantar, as quais eu não canto, porque aqui todo mundo parece afinado e 
minha voz é uma desgraça. Voltei para casa onde ficaria de babá para a Yura. Como 
perdi o ônibus tive que procurar um outro que passava por perto da minha casa, cerca de 
um quilometro de distância e tive que ir andando, num frio danado. Porta fechada e eu 
não tinha a chave, pra variar tinha esquecido dentro de casa, então liguei para minha 
mãe e ela disse que tinha uma chave na garagem. Mas a Yura ainda não estava em casa 
então fui para meu quarto e liguei umas músicas bem altas. Foi ótimo. Comi o obentô 
que minha mãe – antes de sair – tinha preparado pra mim. Quando a Yura chegou dei 
comida para ela e fui arrumar meu quarto. Minha mãe e a Sara chegaram, jantaram e 
conversamos, assistimos televisão onde havia um programa bem engraçado o qual 
gostei muito mesmo e então já dava meia-noite. Fui dormir. 
 
07 – A Jikihara foi em minha casa as 10 horas e conversamos no meu quarto e falei para 
ela que o AFS do Japão é chato demais e que já está me “enchendo o saco”. Me disse 
que entende porém o Japão é assim mesmo. Então falei sobre a viagem à Tóquio e sobre 
Asahikawa, mas ela falou que seria muito difícil ela conseguir me liberar para ir nestas 
duas viagens mas que ia tentar. Ela foi embora e fui me arrumar pois íamos à 
apresentação de dança de minhas irmãs. Fui muito legal a apresentação, principalmente 
a da Yura (que é uma capetinha). Meu pai me convidou para irmos à combine comprar 



comida, minha mãe não quis então eu e ele comemos no intervalo das apresentações. 
Amo aquela mostarda da combine. Enquanto meu pai foi buscar o carro para irmos 
embora a avó da Sakura me deu um kairo, porque nós estávamos falando da diferença 
climática do Brasil e do Japão. Fomos também tirar fotos no purikurá. Achei uma 
máquina de pegar brinquedos e tinha o Kimetsu então falei para minha mãe pois a Kaori 
gosta muito e então eles ficaram tentando pegar e meu pai conseguiu pegar um para a 
Sara e um pra mim. Depois pegaram mais um monte de outros bonequinhos. Fomos ao 
íon onde compraram mais um monte de coisas para as crianças e também roupas, 
enquanto isso fiquei na loja de música fingindo tocar piano. Esqueci meu celular lá e fui 
procurar minha família. Quando lembrei do celular voltei e ele ainda estava onde tinha 
deixado. Comprei um chocolate belga e fomos para a praça de alimentação. Quando 
cheguei em casa enviei mensagem para a Jikihara para saber sobre as viagens que 
tínhamos conversado e recebi um belo de um “não”. Fiquei com muita raiva, até perdi a 
fome. Minha família pagou tão caro para eu estar aqui e nem posso viajar direito aqui. 
“Bando de FDP-AFS Japão, seus cuzão do caralho, vão se fuder”. Claro, tirando 
algumas poucas pessoas. Jantei e liguei para meu irmão que estava na Rússia fazendo 
faculdade e juntos ligamos para nossa mãe no Brasil e meu pai também, foi uma 
conversa bem legal.  
 
08 – Acordei e fui tomar banho. Fiz meu almoço e preparei um lámen pois estava com 
vontade de comer esta comida. Quando deu 14 horas minha mãe terminou o trabalho e 
então fomos ao Museu da Menta de Kitami. A Nami também foi. Quando entrei um 
senhor perguntou logo de cara de onde eu era e quando falei ele rapidamente disse “ah, 
ah, do outro lado do mundo, lá tem um monte de descendentes de japoneses”. Enquanto 
ele apresentava o museu para nós, meu pai brasileiro me ligou e ele estava com meu tio 
Adailton, e tinham bebido bastante e também estavam falando com o Siraphop (meu 
irmão intercambista da Tailândia) e expliquei para eles que não podia falar no momento 
pois estava lá no museu. Depois fomos à lojinha e conversamos muito com uma das 
vendedoras de lá. Falamos muito sobre o Brasil e me perguntou “Quantos anos você 
mora aqui no Japão?” e respondi que apenas 9 meses e então ela disse que meu japonês 
era muito bom para só 9 meses. Fiquei feliz apesar de não concordar. Quando saímos de 
lá fomos para um purikira tirar fotos e então meu pai com meu tio bêbados ligaram de 
novo e falaram com minha amiga Nami que rachou de tanto rir.  
 
09 – Fui para a escola feliz, pois esta semana seria menor, afinal na sexta-feira seria 
feriado. Tivemos jogos de basquetebol onde finalmente fiz algumas cestas. No almoço a 
Nami e a Haruka pediram para eu falar sobre as comidas do Brasil. Conversamos sobre 
várias outras coisas até mesmo o tipo de calcinha que uso. Depois a Nami ficou fazendo 
diversos tipos de penteados em mim. 
 
10 – Na aula de Culinária a professora trouxe papinha de bebê para experimentarmos e 
gostaria de saber como a criança come aquilo – coitada. Trouxe papinha de 3 meses, 6 
meses, 8 meses e 1 ano. A de um ano foi boa mas as demais muito ruins. Tínhamos que 
comer e escrever no papel o que achamos. No almoço a Nami e a Haruka me ensinaram 
diversas palavras de besteiras em japonês mas não vou escrever aqui. Conversei com a 
Hirano sobre como comprar passagens de ônibus em Kitami pois estou planejamento ir 
para Asahikawa sem que o AFS saiba.  
 
11 – Acordei às 10 horas, minha mãe estava em casa e logo foi trabalhar. Quando fui 
sair fui me despedir de minha mãe no salão dela e a mulher que estava lá fazendo cílios 



disse que me levava, pois era caminho para ela. Depois, à noite, minha mãe me levou ao 
Hotel Royal onde eu encontraria a polonesa do speech que tinha me convidado para 
uma festa da faculdade dela. Quando ela chegou me apresentou seu marido. Reencontrei 
também o rapaz da Turquia e também um chinês que eu conhecia. Também uma família 
meio japonesa e meio polonesa e me perguntaram se eu conhecia uma família brasileira 
que tinha ali na cidade (claro que eles falavam da Satimary). Além das comidas 
gostosas que teve lá, havia também um show de mágica, mas, foda, esqueci de tirar 
fotos porque sou uma “anta”. Depois das 20 horas meu pai foi me buscar. 
 

 
 

12 – Minha mãe me levou ao local onde estavam tendo apresentações da escola. 
Começaram as apresentações do Christmas Kai, primeiro nós cantamos e depois teve 
apresentação de um cara muito famoso no Japão, que apareceu na televisão e que 
explicou sobre os kanji e seus significados, a apresentação dele foi muito engraçada. E 
sua mensagem foi para que perdêssemos a vergonha e que sempre tentássemos fazer 
algo não importando a dificuldade. Me deu até vontade de estudar kanji. Depois houve 
mais alguns cantos e outras apresentações, entrega de presentes e o canto “Aleluia” onde 
me senti dentro de uma igreja. Em casa, jantamos com música ao invés de assistirmos 
televisão como de costume, foi bem divertido e inesperado também.  
 
13 – Fiz meu almoço e me arrumei para pegar o ônibus para a Kitami Eki,  mais um 
ônibus até Koizumi. Quando fui pegar as moedas para pagar o ônibus elas caíram no 
chão e se espalharam e então uma senhora me ajudou a recolher (eu amo senhorinhas). 
Encontrei com o Kenshin que é o único menino japonês que converso, porque parece 
que esses garotos japoneses tem medo de mim e essa foi a primeira vez que sai com um 
menino no Japão (não precisa se preocupar pai quando estiver lendo isso). Jogamos 
badmington e quando chegaram mais pessoas dividimos em times e o meu time ganhou 
todas as partidas e então falaram que eu tenho a miracle shoot, porque sou forte. Depois 
de um tempo fui jogar ping-pong com um garoto de Fuji e levei a sério a partida e então 
meus amigos me perguntaram como eu era tão boa nesse jogo e disse que por causa de 
meu irmão Igor. Pedi a bicicleta da Julia emprestada e então fomos para sua casa e 
chegando lá ela falou que a bicicleta estava na casa da avó dela. Caramba, porque não 
falou antes e fomos lá pegar a bicicleta. Fui rápido na casa da Hanano colocar a carta na 
caixa do correio e voltei a tempo ainda para pegar o ônibus. Quando entrei no ônibus 
recebi mensagem da Miki (minha mãe anterior) agradecendo pela carta e que ela e a 
Hanano choraram e que a melhor coisa que tinha acontecido neste ano foi terem me 



conhecido. E chorei um pouco dentro do ônibus. A Hanano então também me mandou 
mensagem me agradecendo e disse “idiota”.  
 

 
 
14 – Neste dia a Sara vomitou no banheiro e então minha mãe voltou do trabalho para 
ver o que estava acontecendo (o trabalho dela é do lado de nossa casa, ela tem um salão 
onde faz cílios e outras coisas para a beleza facial da mulher). Como estava tudo normal 
voltou ao trabalho. Antes de ir para o lugar onde estava tendo as apresentações fui 
perguntar para minha mãe, em seu trabalho, se ela queria que eu fizesse algo para as 
meninas. Cheguei ao Toren senta mas ainda não tinha ninguém e a Haruka não iria, 
sendo que foi ela que marcou conosco. Quando chegaram os outros amigos fizemos 
times e fomos jogar badmington mas o Itou era ruim demais, tentamos ensinar ele várias 
vezes mas não aprendia e então desistimos e fomos jogar ping-pong. O Kenshin me 
desafiou e então o máximo de pontos que ele conseguiu foram 4 (quatro). Se lascou, 
venci todas as partidas. Fomos jogar basquetebol e coloquei o Itou no time adversário e 
então ganhamos as partidas de novo. Fomos comer e comprei karaage, bolachas da Oreo 
e uns biscoitos que vem umas cartinhas da Fate e da Marvel de brinde. Quando cheguei 
minha mãe e a Sara estavam mal. Quando meu pai chegou eu fui com ele e a Yura no 
Game Center onde ela queri que ele pegasse um unicórnio pra ela naquelas máquinas de 
pescar brinquedos, mas ele conseguiu pegar um urso. Fomos comprar o jantar para 
saborearmos em casa, eu estava “cagada” de fome.  



 
Desenho da família Hirano com Raissa junto (a menina maior) 

 
15 – Depois do café da manhã falei para minha mãe que ia sair com a polonesa à uma 
festa de um grupo de professores. A polonesa veio me buscar, Jagna é seu nome e ela é 
muito engraçada porque ela é da “zoeira” e seu marido também é bem legal. Falamos 
um pouco sobre o Brasil e o Japão e outras coisas. Quando entrei na festa tinha muitas 
pessoas e todos os intercambistas da faculdade estavam lá. Teve apresentação sobre os 
pratos de comida que estavam lá e então a polonesa fez o seguinte comentário “porque 
eles ficam dando explicações sobre os pratos, ninguém quer saber, a gente quer é 
comer”. Eu comi um monte de tipos de comida. Depois, quase no final, chegou uma 
americana que a Jagna conhece e me disse “eu ainda não sei ao certo se ela é doida por 
completo ou não”. Depois das comidas teve jogos e depois eu joguei jokenpô com 100 
ienes que a Jagna me deu. Sorteio de presentes e ganhei um presente cheio de comidas. 
Foto com todos os participantes. Quando voltamos ela perguntou porque o meu nome é 
russo se sou brasileira, então lhe expliquei que meu pai é “puxa saco” da Rússia e que 
até o nome do meu irmão é russo e ela riu. Eles me levaram para a casa dos Hirayama 
(minha família anterior) e no caminho o carro derrapou no gelo e eu levei um susto. 
Reencontrei a Miki, o Michihiro e a mané da Hanano e novamente me agradeceram pela 
carta que eu tinha colocado na caixa de correio deles anteriormente. Subi até meu antigo 
quarto e peguei as coisas que eu tinha esquecido por lá fazia algum tempo. Tomamos 
tererê do lado de fora da casa na neve (meu primeiro tererê com neve). Brincamos com 
a neve, fizemos bola de neve e um boneco de neve também, uma cadeira de neve. 
Voltamos para dentro de casa e fomos fazer um bolo de maçã e tomamos chocolate 
quente. As 16 horas fomos buscar a Kanae na universidade onde fazia provas, ela estava 
com dor de estômago. Voltei para casa e junto com minha mãe (atual) fomos até a 
Daiso e acabei comprando coisas demais lá. Passamos no mercado para comprar a janta 



e também coisas para o meu obentô que agora – ao invés de ser salsicha em forma de 
polvo vai ser salsicha com queijo dentro, uma delícia.  
 
16 – No ônibus vi que um jovem não se levantou para que uma senhora mais idosa 
sentasse e fiquei pensando “isso acontece também no Japão, que coisa!”. Tivemos 
muitas aulas ruins neste dia, até mesmo Educação Física que foi antes do almoço e eu 
odeio quando é antes do almoço porque tira minha fome. Então pulei corda como se 
fosse um pinguim e o povo rachou de rir. Durante o almoço conversei com a Nami 
sobre meu retorno ao Brasil. Quando cheguei em casa não estavam nem minha mãe e 
nem a Sara. Encontrei meu tio, o Koya e a Yura que estava deitada no sofá com febre e 
resfriado. E então neste dia a casa estava um silêncio pois ela estava adoentada. Que paz 
que fazia.  

 
17 – A aula de inglês neste dia foi divertida e 
também tivemos aula de Culinária, onde fizemos 
leite em pó para bebês. Mas ficou horrível o gosto 
e tomei na mamadeira. Perdi o ônibus de volta 
para casa e então tive que pegar um outro que ia 
para longe de minha casa e então minha mãe foi lá 
me buscar, daí passamos com a Sara e a Yura no 
médico e depois fomos à Daiso para comprar mais 
coisas e também um novo diário para mim que já 
havia terminado o que tenho. No jantar comemos 
pizza, pão com queijo e kare. Por fim entrei no 
ofurô com a Sara e a Yura. 

 
18 – Quase cai ao chegar à escola por causa do gelo que havia. Minha vez de apagar o 
quadro e daí a Haruka me ajudou. Almocei com a Haruka e uma amiga dela, a Higuchi, 
que me perguntou de novo de onde eu tinha vindo pois não se lembrava, quando falei 
que era do Brasil ela perguntou se ficava perto do Canadá – beleza – tive vontade de rir. 
Falamos sobre o intercambio e o porque eu estava lá, ela queria saber. Depois do clube 
de voleibol, a Hikaru e a Kouhaku me perguntaram qual o tipo de japonês que gosto e 
qual eu achava bonito e quando o Saito sensei chegou brigou com todo mundo – 
normal. Quando cheguei em casa meu pai já estava lá, coisa difícil de acontecer – e o 
jantar então foi inesperado, comemos hambúrgueres com queijo, arroz, misô e salada. 
Depois da janta entrei na conversa sobre eu posar no hotel na cidade quando meus pais 
do Brasil estivessem na cidade e isto rendeu uma boa conversa pois é violação das 
regras “da porra” do AFS.  
 
19 – Durante as aulas aproveitei para colocar o diária em dia novamente. Neste dia levei 
para a escola o ventilador que dá choque nas pessoas e passei o trote na Haruka e a 
Rina, depois na Kimura, na Reina e Mao e a Julia, além de que no horário do almoço 
pegamos a professora Mya também. Ela disse que eu sou cruel. Conversamos sobre 
como são os namoros no Brasil e aqui  no Japão e se elas souberem certo como são no 
Brasil vão ficar chocadas. Durante a aula da Kodama sensei eu dormi porque ela estava 
falando de remédio e seus efeitos colaterais, receitas e essas coisas. Depois tivemos aula 
de Educação Física que foi uma “bosta” pois de novo basquetebol e não fiz nada de bom 
na aula.  
 



20 – Finalmente meu último dia de aula. Que alegria. Durante as aulas recebemos 
muitas tarefas para serem entregues quando 
as aulas retornarem e olha só que bom, eu não 
vou precisar fazer nenhuma. No final das 
aulas fomos todos para um ginásio para 
ouvirmos as palavras do diretor e dos 
professores. Depois fomos para um karaokê e 
a Nami caiu das escadas, então me segurei 
para não rir pois eles não são como nós e se 
divertem com a desgraça dos outros. Depois 
fomos ao Parabus para comprar presentes e 
quando estávamos subindo as escadas 
rolantes a Nami caiu novamente e então dessa 
vez eu ri, pois era a segunda vez que ela caia 

nesse dia. Depois de comprarmos os presentes que precisávamos a Nami ligou para seu 
vir buscá-la e então ela me disse que me levava em casa também. A mãe dela também 
veio e daí conversamos sobre línguas pois ela tinha ido viajar para a Tailândia. Depois 
da janta, em casa, que estava muito boa, falai para minha mãe das passagens de meus 
pais brasileiros e então fui dormir. O outro dia era o primeiro dia de férias.  
 
21 – Depois do almoço comecei a arrumar meu quarto que estava muito bagunçado e 
minha mãe tinha pedido para ajeitar ele, mas ela e a Sara me ajudaram a arrumar um 
monte de papelada que tinha lá. A Yura ficou mexendo no tablet dela o dia todo. 
Quando meu pai chegou saímos para fazermos compras e como sempre demorou muito. 
Converso com meus pais no Brasil, com o Igor na Rússia e também com meus avós e 
tios no Brasil. Meus pais brincam comigo e o Igor, minha mãe diz ““Será que você vai 
arrumar um japinha para casar” e então meu pai diz “Combinado. Ela arruma um japa e 
o Igor está liberado para arrumar uma russa. E nossos netos serão Braruja (brasileiro – 
russo – japonês)”. 
 
22 – Tomei remédio pois tinha passado mal a noite e comi soumei que minha mãe tinha 
feito. A Nami chegou em minha casa as 13:30 horas pois iríamos viajar. No caminho o 
pai da Nami me perguntou se eu já tinha visto a usina de Oweto e como eu ainda não 
conhecia ele nos levou até lá para tirarmos fotos. Fomos para o Koteji e lá estavam 

Rina, Saya, Kubo, Haruka, a outra Haruka, Mizukami, 
Nami, Julia, o irmão da Haruka e eu, além do Mizukami, 
e preparamos o jantar, eu fiz a salada e recheei os pães. 
Fizemos bastante jogos além de jogos de vídeo game, 
entramos no onsen, fomos olhar as estrelas, conversamos 
muito e depois teve uma surpresa pra mim, onde ganhei 
um monte de presentes, tudo isso até as 4 horas da manhã 
quando não aguentei mais e dormi.  
 
23 – A Haruka estava nos acordando as 7:30 horas 
porque em breve iríamos embora. Dentro da van que foi 
nos buscar todos estavam morrendo de sono. E na 
esquina da minha casa encontrei com minha mãe e com a 
Sara que me disseram que tinham comprado outro 
cachorrinho. No final do dia fomos ao pet shop para 

pegar o cachorro e as meninas estavam escolhendo roupinhas para ele e então percebi 



que iam pegar roupas de fêmea então falei para a mãe que se ele era macho porque iam 
pegar roupas de fêmea e ela então percebeu isto e então trocaram. 
 
24 – Arrumei algumas coisas na cozinha para minha mãe, lavei minha roupa e estava 
feliz pois não tinha aula e minhas irmãs estava na escola e a casa todinha pra mim. Eu e 
a mãe fomos buscar pizzas para o jantar. Meus avós chegaram também e eles trouxeram 
mais comida. Vieram também meu tio e o Koya. Era véspera de Natal e tinha muita 
comida a noite. Como aqui é um país budista não tem toda aquela tradição natalina e 
logo depois que terminamos de jantar todos foram embora, afinal no dia seguinte não 
era feriado como no Brasil e sim todos eles tinham trabalho ou escola para irem.  
 

25 – Acordei cedo para pegar o ônibus para Kitami Eki 
e quando estava tomando café da manhã minha irmã 
veio me mostrar o presente que o “Papai Noel” tinha 
deixado na árvore de Natal pra mim. Era a parte de cima 
do uniforme da Tropa da Exploração e o cachecol da 
Mikasa. Fiquei muito feliz e agradeci minha mãe. 
Encontrei com a Jikihara e ela me disse que seu marido 
tinha falado para ela me dar de presente a viagem para 
Sapporo, como presente de Natal, apesar de isto ser 
contra as regras do AFS. Na estação de ônibus também 
encontrei a polonesa Jagna e seu marido que estavam 
indo para a Tailândia. Na viagem para Sapporo recebi 
uma mensagem de meu pai brasileiro e pedi ajuda para 
a Jikihara para traduzir o texto. Fui com a Jikihara 
visitar diversos pontos da cidade, inclusive o topo de 

uma montanha onde se vê toda a cidade. Tiramos várias fotos e depois na cidade 
visitamos vários lugares e andamos muito para achar o restaurante que a Jikihara queria 
almoçar. Era um restaurante chinês e comemos guioza, chiahan, frango xadrez, sopa de 
legumes, karaage além de outras coisas deliciosas. Conversei bastante com a irmã da 
Jikihara que tinha um amigo que viajou o mundo e ele disse que o lugar mais bonito e 
com pessoas mais legais era o Brasil e que ela também gostaria de conhecer o país e 
então mostrei para ela a cidade de Bonito e ela ficou muito interessada.  Depois fomos 
para a Odori onde havia muitas decorações de natal, depois de muito tempo e muito 
cansaço pegamos o trem para voltarmos ao hotel. Ganhei as entradas todas da Jikihara. 
Quando chegamos ao hotel liguei para minha família no Brasil que queria falar comigo 
por causa do Natal. 
 

 



 

   
 

   

 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

26 – Jikihara me avisou que as 8:30 horas sairia um ônibus do hotel para o templo que 
eu queria ir e como a irmã da Jikihara não estava se sentindo bem fomos eu e a Jikihara 
somente. O templo era muito bonito, uma versão menor do templo famoso de Kyoto, 
chegando lá fizemos o mawari e daí fiz um vídeo que meu pai tinha me pedido. Fomos 
também à uma fábrica de chocolates e novamente ganhei o ingresso da Jikihara. 
Almoçamos pizza que foi de quatro queijos e então lembrei de meu primo no Brasil que 
só pedia esta pizza. Fomos para a cidade de Otaru e visitamos o aquário de lá que é 
muito famoso (desta vez que paguei o ingresso). Vimos muitos peixes, tartarugas, 
golfinhos, pirarucu (nunca imaginei que veria este peixe no Japão) e as lontras serem 
alimentadas, pinguins e assistimos ao show das focas e golfinhos, foi incrível. Quando 
saímos encontramos com o namorado da irmã da Jikihara, um cara muito gente boa, ele 
conversou muito comigo sobre o Brasil, o Japão, sobre animes e outras coisas. Depois 
dele nos levou à um templo xintoísta muito bonito e tiramos várias fotos. Fomos até a 
montanha também e depois ao canal de Otaru para andarmos de barcos mas chegando lá 
não havia mais ingressos. Mas então a Jikihara conversou com a gerente do lugar e 
disse que tinha ligado antes e então eles arrumaram um lugar para nós e navegamos por 
cerca de 40 minutos. Estava muito frio e eu estava com uma roupa de esqui emprestada 
da irmã da Jikihara. Quando o passeio do barco terminou eu estava me mijando na 



roupa e corri para um banheiro que tinha ali (um lixo). No jantar comemos bastante e 
conversamos sobre a casa que eles tinham comprado na montanha muito velha e que 
reformaram eles mesmos e tinha ficado muito bonita. Fui dormir no segundo andar. 
 

 
 
 
27 – Comi bastante coisas no café da manhã, comi até cereal desta vez, o que não é 
muito comum aqui no Japão. Coloquei a roupa de esqui e com um dos cachorros subi a 
montanha para ver o mar e ver também o templo que tem por lá. Tinha neve até o joelho 
e foi cansativo subir. Quando retornei nos despedimos e eles nos levaram para o último 
ponto turístico de Otaru, que era um prédio super antigo que foi transformado num café. 
Depois fomos embora para Sapporo e as 15 horas saímos de Sapporo em direção à 
Kitami minha cidade. Chegamos em Kitami às 20 horas e então me deixaram em casa. 
Depois que estava arrumando minhas coisas a mãe chegou e me perguntou como tinha 
sido a viagem. 
 
28 – Almocei junto com minha mãe. Depois do almoço fui pegar um ônibus para ir na 
casa de uma louca de uma americana que tinha conhecido na festa que tinha ido com a 
polonesa Jagna. No ônibus encontrei um finlandês que também ia para o mesmo local. 
Quando chegamos na casa da americana um monte de gente, tanto professores 
japoneses, quanto outros americanos, um canadense e a família polonesa também 
chegou lá depois. Muita comida para variar. Todas as perguntas que me faziam mesmo 
em inglês eu respondia em japonês então eles ficaram impressionados e uma das 
professoras japonesas que estava por lá me perguntou a quantos anos eu morava no 
Japão, o qual respondi que eram apenas 10 meses e ela disse “certeza que essa é a 
maior surpresa de hoje”. A polonesa também me falou que meu japonês é muito bom. 
Quando me deixaram em casa, me lembrei que tinha combinado outra festa com alguns 



amigos e então pedi para minha mãe se podia ir ao karaokê. Lá ficamos bastante tempo 
e a conta ficou muito cara e então o namorado da Sheila (a norte-americana) pagou a 
minha conta, fiquei muito feliz afinal economizei um monte de dinheiro.  
 
29 – Fui até a casa dos Hirayamas, minha família anterior. Minha família brasileira 
também me ligou. Fomos ao onsen e eu e minha antiga mãe ficamos bastante tempo 
dentro daquelas piscinas conversando. Quando cheguei em minha casa o Koya estava lá, 
eu adoro quando ele ficar para dormir em casa assim nós jogamos vídeo game e minhas 
irmãs sossegam “o rabo”. Também coloquei o meu diário em dia, afinal foi a primeira 
vez que escrevi nele desde que as férias começaram. 
 
30 – Acordei atrasada para ir ao cinema com os Hirayamas que tínhamos combinado no 
dia anterior. Minha mãe estava acordada e acho que estava brava comigo, pois tinha 
esquecido minha roupa na máquina de lavar de novo (não era a primeira vez que eu 
esquecia).  Depois do cinema que eu só consegui assistir uma parte do filme, porque 
perdi o ônibus também fomos almoçar num restaurante chinês. Então conversamos 
sobre a visita de meus pais brasileiros ao Japão. Voltei para casa e ajudei meus pais com 
a limpeza da casa. Meu pai fez o jantar que foi um tipo de udon com um monte de 
carne. Nessa noite a Yura me encheu o saco demais e até cuspiu na minha cara (eu 
fiquei puta com vontade de dar um murro na cara dela), mas fingi que estava dormindo 
e ela me deixou em paz.  
 
31 – Fiz um lámen instantâneo e comi um macarrão com limão também. Então fomos 
ao templo, perto de casa, para comprar algo para colocar no meu quarto pois dizem que 
tem um Deus vivendo lá dentro. Fomos para a casa de meus avós e nós mulheres fomos 
fazer os sushis e descobri que sou horrível com isso. Comemos muito e depois os 
agradecimentos e felicitações sem aqueles abraços do Brasil e as falsidades que todo 
ano tem. Então começaram as entregas de otoshidama que eu ganhei 18.000 ienes, 
sendo 3.00 ienes dos meus avós, 5.000 ienes do meu tio e 10.000 ienes dos meus pais. 
Fiquei muito feliz, porque pelo que me lembro, nunca ganhei dinheiro assim. Depois 
voltamos para casa e uma amiga me chamou para irmos a outro templo com sua família. 
Lá seu pai pagou tudo para mim também e voltei para casa as 2 horas da manhã e minha 
mãe estava acordada me esperando e ainda preparou um sobá para mim. Agradeci mas 
não consegui comer tudo e então ela comeu o restante. 
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01 – Acordei por volta das 10 horas da manhã e claro, todos já estavam acordados. Por 
volta das 14 horas fomos ao principal templo da cidade mas estava muito lotado e então 
fomos para a livraria “O Doutor”, e comprei uma caneta tinteiro para escrever kanji e 
ganhei um pacote de papéis para treinar o kanji. Quando voltamos para casa 
organizamos a mesa para o jantar e desde as 18 horas até uns 22 horas só comemos. 
Pensa na comilança. Tentei ir dormir mais cedo porque no dia seguinte íamos para 
Asahikawa, mas não consegui. 
 
02 – Tínhamos combinado de sair para Asahikawa as 7:30 horas mas o pessoal se 
atrasou (desta vez eu estava pronta no horário combinado) e acabamos saindo as 8:30 
horas. Chegando perto da cidade fiquei espantada com o tanto de neve que tinha, pois 
na minha cidade não tinha neve nenhuma e fomos direto para o Eaon e fomos 
primeiramente a um pet shop. Depois me despedi da minha família e fui me encontrar 
com o Anthony como tinha combinado e nos encontramos também com a Vanina e com 
a Rio e fomos ao karaokê. Tentamos fazer um boneco de neve porém a neve não 
grudava e ficamos fazendo só bolas de neve e jogando uns contra os outros. 
 

03 – Todos acordamos tarde neste dia. 
Fomos todos para o game Center. 
Quando voltamos para casa ajudei 
meus pais a fazer okonomyiaki que 
ficou muito bom. Minha mãe separou 
uma roupa de ski porque no dia 
seguinte eu iria esquiar. 
 
04 – Almocei cedo porque iríamos 
esquiar com a Hanano e a Miki. Levei 
as roupas de esqui e os esqui de minha 
mãe e então fomos para a cidade de 
Wakamatsu onde havia neve, porque 
na minha cidade era pouca neve este 
ano. A Miki me ensinou como fazer 
mas foi bastante complicado e 
ficamos lá por quase três horas. 
Depois aluguei um snowboard 
também mas eu achei muito mais 
difícil aprender a usá-lo, mas ainda 
bem que a Miki (minha mãe anterior) 
tem muita paciência e me ensinou 
direitinho. Quando fui devolver o 

snowboard o atendente me perguntou se eu tinha conseguido andar e disse para ele que 
não tinha quebrado nada e ele riu e ficamos conversando sobre o Japão por um tempo. 
Quando retornei – a noite – agradeci minha mãe atual pelas roupas que tinha me 
emprestado.  
 



05 – Tudo tranquilo neste dia, mas depois do almoço meu pai quis sair para comprar 
mangá de kimetsu no Yaiba e eu ver preço de celulares. Encontrei muitos celulares 
super baratos mas não podem ser usados no Brasil. Fomos comer lámen no lugar que eu 
sempre ia com a família anterior e a Sara e o Koya não conseguiram comer o prato deles 
então meu pai comeu 3 (três) lámens e ele conseguiu terminar os três antes de eu 
terminar o meu. À noite fomos jantar no Victoria que é uma casa de carnes onde comi 
um filezão de frango com alho frito, além de salada.  
 
06 – Fomos aos correios para ver sobre envio de encomendas para o Brasil e realmente 
eles não possuem uma boa visão sobre o Brasil pois nos falaram que quando chegasse 
no Brasil eles não garantiriam nada sobre a entrega. Minha mãe leu um relato de um 
japonês que tinha ido ao Brasil e chegando lá a Polícia Federal cobrou 60% de imposto 
sobre suas mercadorias e ele escreveu “por essas terras tem ladrão em todos os 
lugares”, eu rachei de rir. Fomos novamente em lojas de celulares para comprar um 
aparelho para mim, achei alguns baratos mas de uma marca que nunca tinha ouvido 
falar, daí liguei para meus pais no Brasil e não me atenderam, afinal eram 3 horas da 
madrugada. Quando, depois do jantar, eu conversei com minha família do Brasil. 
 
07 – Assisti bastante vídeos de comidas só para ficar com mais fome ainda e me 
preparar para o almoço. Mas – como sempre quando eu faço – comi miojo e depois de 
encher o bucho eu fui ao Jungle Gym, cheguei lá primeiro que todas as minhas amigas e 
esperei por cerca de uma hora. Este lugar foi aberto em dezembro por amigos que se 
juntaram e são ginastas e é um lugar muito bom para passar o dia. Em casa lavei a roupa 
e tomei banho. Quando a mãe chegou fomos jantar. Mas minha irmã, a Yura, dizia que 
eu continuava fedendo, não sei como se já tinha tomado dois banhos naquele dia. 
 
08 – Sai com a Júlia, mas nem deveria pois não tinha nada para comprar e estava toda 
dolorida do dia anterior no Jungle Gym. Aproveitei para folhear alguns mangás mas não 
comprei nenhum afinal estava sem dinheiro mesmo. Também fui à rodoviária ver os 
preços e os horários de ônibus para Asahikawa, decidi então ir de ônibus e voltar de 
trem. Em casa meu pai me convidou para irmos novamente ao Jungle Crym e também 
pagou minha entrada, aproveitamos bastante pois não tinha quase ninguém naquele dia 
lá. Fomos jantar no Bikuri Donkei e comi macarrão com queijo.  
 
09 – Sai com a Hanano e a Miki e estava muito feliz pois gosto muito de sair com elas, 
elas são simplesmente companhias muito boas. Quando sai de casa ninguém estava 
acordado então mandei mensagem para minha mãe Kayo que eu já tinha saído com a 
Miki. Fomos para Abashiri fazer pescaria no lago congelado. Um senhor veio abrir um 
buraco no gelo enquanto a gente montava a nossa barraca para podermos pescar pelo 
buraco, fazia -4°  C e ventava muito dentro da barraca. Miki me ensinou como fazer 
com as iscas, etc, coloquei a vara no buraco (bem, ficou esquisita essa frase, porém 
vocês me entenderam), e comecei a pescar. Logo de cara peguei um peixe e fiquei feliz 
apesar de que eu não queria pescar nenhum pois tinha que comer também. Não quero 
comer peixe. Odeio peixe. Enquanto eu e a Hanano pescávamos a Miki esquentou água 
para nosso almoço. O saldo da pescaria foi: 
 
 
 Raissa  5 
 Miki  10 
 Hanano 20 



 
Então a Miki fez tempurá dos peixes que pescamos. Depois arrumamos as coisas para 
irmos embora, e como estávamos sofrendo com a barraca um senhor veio nos ajudar, 
mas mesmo assim não conseguimos fechá-la e levamos ela aberta mesmo. Fomos para 
um onsen para nos esquentarmos mas ainda não estava no horário de funcionamento e 
tivemos que ficar no carro esperando. Na janta minha mãe fez carbonara e estava muito 
gostoso. 
 
10 – Acordei cedo porque tinha que arrumar as coisas que eu levaria para Asahikawa. 
Peguei o ônibus até a Kitami Eki e peguei outro ônibus e no caminho diversas estátuas 
de gelo pois por ali haveria um festival de gelo. Em Asahikawa esperei o Anthony 
chegar e fomos até a praça de alimentação do Eaon e esperamos seu amigo australiano e 
quando cheguei vi que não seria um cara legal. Bem, assim como todos os australianos 
que eu tive o desprazer de conhecer, ele era ignorante e falava coisas racistas. Também 
esperamos a Vanina chegar. Então o australiano, riquinho, pagou jogos para disputar 
comigo e se lascou, venci todas as partidas. Então todos fomos para o Round One onde 
o australiano insistia em ser mais chato que todos. Puta merda que pé no saco. Lá 
aproveitamos o karaokê, jogamos tênis, badmington, voleibol, futebol dentro de uma 
bolha redonda. Os mais legais são os americanos, apesar de eu não gostar de tipinhos de 
alguns americanos que se acham os donos do mundo, mas o Anthony é de uma família 
mexicana e daí são legais. Andamos de patins também, onde eu cai um tombo muito 
feio, jogamos boliche, jogamos queimada e voltamos para o karaokê. Eu realmente não 
tirei nenhuma foto neste dia, pois nos divertimos muito mesmo e eu me esqueci. 
Corremos para pegar o ônibus e depois o trem para Kitami. Na viagem de trem para 
Kitami, comi meu jantar e escrevi no diário, quando cheguei em minha cidade as 22 
horas, meu pai foi me buscar na estação e percebi que ele estava bravo comigo, pois eu 
tinha feito uma viagem que era proibida pelo AFS. Jantei um pouquinho porque estava 
muito cansada e não tinha fome, lavei minhas louças e fiquei um pouco com minha 
família antes de ir dormir. 
 

 
 



 
 

 
 
11 – Acordei cedo novamente pois ia esquiar com a minha antiga família. Fui com a 
Miki e a Hanano até Wakamatsu e quando chegamos lá fiz um treino antes pois já tinha 
esquecido como era esquiar. Também aproveitamos novamente o snowboard mas eu cai 
várias vezes e a Miki sempre tentava ensinar da melhor forma possível. Chegando em 
casa brinquei com os cachorros e tinha um arroz com salsicha e ketchup que estava 
muito bom. Lavei minhas louças, limpei as fezes dos cachorros (isso eu fiz várias vezes 
durante minhas férias). Depois do almoço combinei com uns amigos para irmãos ao 
karaokê, foram o Ali, uma japonesa, os finlandeses, o chinês, outro japonês, um coreano 
e o menino da Tanzânia e ele quer muito conhecer o Rio de Janeiro.  
 



 
 

 
 
12 – Acordei por volta das 6:30 horas e fiquei deitada ainda até aproximadamente as 9 
horas da manhã e percebi que o Koya estava jogando vídeo game (só faz isso esse 
menino). Fiz comida para minhas irmãs e o Koya. Depois fui à casa da Julia. A noite 
meu pai chegou muito tarde e achamos melhor sairmos para jantar e fomos comer sushi 
(meu amado), acho que comi uns doze pratos, mais as batatas da Sara, mais uma 
sobremesa que estava muito boa.  
 
13 – Almocei por volta das 10 horas da manhã pois tinha prometido para a Suzu que iria 
ver o jogo de voleibol delas. Chegando lá encontrei a mãe da Suzu que me disse que 
não tinha mais jogo pois elas já tinham perdido a shia (competição). Não acreditei, 
andei tanto e cheguei atrasada e elas já não iam jogar mais. Então ficamos ali 
conversando e me disseram que vão chorar quando eu for embora do Japão.  
 
14 – Minha mãe fez meu obentô e a rotina escolar recomeçaria. Chegando na escola já 
estava com vontade de voltar para casa. Já no primeiro dia tivemos provas e mais 



provas. Também a checagem da cor dos cabelos, cumprimento das unhas e se estavam 
pintadas e viram que minhas unhas estavam grandes e eu tive que cortar ali mesmo, 
verificaram também maquiagem e tatuagens. Em casa eu e minha mãe fomos ao 
mercado comprar a janta e os ingredientes para meu obentô do dia seguinte. Ajudei 
minha mãe com o jantar, lavei as louças e minhas roupas também. 
 

15 – Teve finalmente aula de artes e eu adoro 
aquela professora. Depois fui ao clube de 
voleibol e o Saito sensei estava muito bravo com 
as garotas porque elas tinham perdido tão rápido 
na partida do dia 13. Ele ficou dando bronca 
nelas por mais de vinte minutos. Em casa depois 
de lavar minhas roupas fui tentar escrever meu 
discurso de despedida da escola. Meu pai 
japonês já estava em casa e então jantamos 
todos juntos e conversamos bastante sobre a 
chegada de minha família brasileira no Japão e o 
que iríamos fazer com eles os quais já tinham 
partido do Brasil com destino à Tóquio 
primeiramente. 
 
16 – Um dia que não teria várias aulas e nem o 
clube de voleibol, então eu estava muito feliz. 
As aulas que tiveram foi inglês, matemática e 
japonês. Na aula de inglês eu fiz tudo certinho, 
na de matemática fiquei conversando com a 
Rina e na de japonês foi tranquilo. Depois das 
aulas um monte de apresentação e discurso dos 
professores. Fui para a Kitami Eki esperar o 
ônibus mas demorava demais e quando eu 

estava indo comprar um hambúrguer a mulher da rodoviária veio correndo pra me 
avisar que teria um ônibus em pouco tempo. Eu já sabia mas achei muito gentil da parte 
dela. Neste dia eu deveria dar foco no meu speech mas não fiz nada e fiquei olhando 
vídeos no youtube.  
 
17 – Por volta das 11:30 horas a Satimary veio me buscar em casa para irmos almoçar 
juntas. Fomos ao Hamazushi, chegando lá a mulher olhou pra minha cara e já trouxe o 
cardápio em inglês. A Satimary nunca tinha ido comer lá então eu que ajudei ela sobre o 
funcionamento do lugar. Conversamos sobre a visita dos meus pais brasileiros em breve 
e ela me disse que queria muito conhecê-los e então marcamos o encontro. A Satimary 
me pagou o almoço e me deixou no Surira, lugar onde eu tinha marcado com meus 
amigos de nos encontrarmos depois do almoço. O lugar que minhas amigas tinham ido 
era outro, então foi para um ponto de ônibus e lá uma senhora da Roshiasin me 
reconheceu e pegou em minhas mãos e falou “nossa suas mãos estão frias, você precisa 
usar luvas. Fique bem. Até mais”. Eu agradeci e fiquei feliz em reencontrá-la. Então no 
lugar certo e combinado fizemos muitas coisas e tinha intercambistas de vários lugares. 
Quando fomos embora o menino japonês que estava lá tinha carro e fomos embora, mas 
na primeira esquina percebemos que esquecemos a menina da Malásia que não tinha 
entrado no carro e então voltamos lá para buscá-la. Coitada. Em casa jantei muito, pois 



a fome era grande e combinamos o que faríamos com minha família brasileira que 
chegava no dia seguinte.  
 
18 – Acordei cedo, todos acordamos cedo. Tomamos café da manhã e às 9 horas saímos 
para ir Wahamatsu para esquiar (essa foi a primeira vez que fui com os Hirama). No 
caminho fui conversando com a Kayo (minha mãe japonesa) sobre minha família 
brasileira e também sobre a loja da minha mãe no Brasil. Minha mãe ficou com as 
meninas num lugar mais baixo para ensiná-las a esquiar. Perto do almoço saímos e 
fomos ao aeroporto de Memanbetsu. No aeroporto antes de minha família chegar 
encontrei com uma família de americanos e ficamos conversando que me apresentou 
toda sua família e disse que o filho dela estava chegando para passar as férias com eles e 
eu disse que meus pais vinham me visitar. Ela me desejou felicidades e foi quando o 
voo de Tóquio chegou. Quando vi meus pais chegando eu fiquei com um pouco de 
vontade de chorar (mas só um pouquinho). Estava muito feliz. As famílias se 
cumprimentaram e tiramos fotos. Minha família japonesa nos levou para visitar a prisão 
de Abashiri e como tudo era novidade para a família brasileira tiraram muitas fotos e 
meu pai japonês disse “eles amam tirar fotos”. Fomos a outro museu – o museu do gelo 
– e também comer. A família brasileira comeu hambúrguer de cervo que gostaram 
bastante. Eram 17 horas e já estava noite.  
 
Detalhes e maiores informações sobre a viagem de meus pais brasileiros pelo Japão e 
depois os países da Coréia do Sul, China, Tailândia, Laos e Qatar podem ser melhor 

consultados no livro “A Ásia em Nossos Corações”. 
 
Fomos ao eon em minha cidade para minha mãe comprar ingredientes para fazermos 
uma comida brasileira e também. Em casa minha família brasileira foi se ajeitar no 
quarto e eu ajudar meus pais japoneses com o jantar.  
 
19 – Minha mãe brasileira fez tapioca no café da manhã. Depois fomos à minha escola. 
Visitamos o clube de voleibol também, depois fomos ao museu da menta que foi 
superlegal, também ao templo budista e então para o encontro que o AFS tinha 
organizado com as famílias que tinham me hospedado e também com minha família 
brasileira. Seria uma espécie de despedida para mim. Lá estavam várias pessoas do AFS 
que eu conhecia também e apresentei meus pais biológicos a todos eles. Vestiram um 
quimono em minha mãe brasileira e uma sessão de fotos e tudo mais. Teve até bingo e 
discursos de várias pessoas. O bingo era assim, quem fechava as letras que tinha na 
cartela tinha que levantar e ir lá na frente fazer um discurso. Mas não precisava se 
preocupar pois era feito para que todos que estavam lá fossem à frente e falasse algo. 
Até meu pai brasileiro foi e minha mãe também. Eu também fui lá na frente falar e 
agradeci a todos que me ajudaram e sobre as famílias que me hospedaram. Quando 
minha mãe tinha já se trocado com roupas normais ela teve que ir lá na frente e falar 
também. Então fotos... fotos... fotos... fotos... fotos e ainda mais fotos. Todos os 
japoneses queriam tirar fotos com meus pais. Depois fomos com a família Hirayama ao 
onsen para que conhecessem esta tradição japonesa. No onsen os homens vão para um 
lugar e as mulheres para outro. Então meus dois pais foram para o lugar onde só entra 
homens e eu fui com minhas duas mães e a Hanano. Minha mãe gostou muito e lá 
dentro a Miki disse que meus pais eram incríveis pois mesmo eles não sendo mais tão 
jovens decidiram abrir um próprio negócio. Quando terminamos encontramos os dois 
pais conversando na recepção parecendo que se conheciam desde crianças. Foi muito 
legal ver os dois se dando tão bem daí fomos para a casa deles e onde teve a sessão de 



entrega de presentes. Comemos cupcakes e tomamos chá e eles conheceram a Kanae 
também. Fiquei muito feliz pois sempre quis que essas duas famílias se conhecessem. 
Saímos para um Lámen para jantar. Terminado o jantar a Miki e a Hanano foi nos levar 
para a casa da minha outra família. Nos despedimos da Kane e do Michihiro pois era a 
última vez que meus pais se encontravam. Em casa minha família brasileira e minha 
família japonesa atual começaram a conversar e beber também (cerveja, pinga e saquê, 
além de caipirinha). Meu pai japonês conversou bastante e estava bem alegre e ficamos 
até muito depois da meia-noite conversando. Falaram sobre intercambio, sobre salários 
mínimo, comidas, política e costumes, além de casas e como funciona a compra e venda 
aqui. Meu pai brasileiro queria saber sobre comprar uma casa ou apartamento em 
Kitami – porque ele é doido. Quando já era tarde então falei que ia dormir e claro que 
eles também tinham que ir senão não iam conseguir conversar.  

 
20 – Minha mãe queria ver os 
japinhas indo para a escola 
pois diz que eles são 
bonitinhos e vão todos 
arrumadinhos, ainda mais 
quando é inverno e naquela 
manhã tava frio pra porra, mas 
já estava fora da hora que eles 
passam ali por perto de casa e 
minha mãe viu poucos 
aluninhos. A Celma fez 
tapioca novamente e a Kayo 
adorou. Comeu duas vezes. As 
9:30 horas a Kayo chamou a 
Celma para fazer os cílios que 

era um presente dela para minha mãe brasileira. Meu pai me perguntou se realmente 
valeu a pena meu intercambio e minha vida no Japão e eu o agradeci pois realmente foi 
muito bom e apesar de ter momentos que eu achava que não aguentaria eu aguentei e foi 
muito bom. Nisso minha mãe voltou “gatona” com os cílios novos e fizemos o almoço 
que foi o “arroz carreteiro” brasileiro que queríamos preparar para a família japonesa. 
Ajudei minha mãe a cozinhar enquanto meu pai tirava um cochilo. A Kayo perguntou se 
queriam comer tofu e a Celma quis então ela preparou para eles. Quando o arroz 
carreteiro ficou pronto todos comemos juntos, com exceção do meu pai que estava 
trabalhando, a Kayo gostou muito pois comeu três vezes. As 13 horas a Satimary veio 
nos buscar para passarmos a tarde com ela e seus filhos. Quando meus pais e ela se 
encontraram ela deu o recado do pai dela que ele pediu para avisar que conhecia a 
cidade de Dourados por onde já tinha passado algumas vezes. Fomos à livraria “O 
Doutor” onde meu pai comprou livros da Rússia em japonês (como sempre faz). Daí 
fomos ao café que tem lá dentro, quando a Yukie (amiga da Satimary) chegou. Deu o 
maior trabalho para acharmos algo sem leite para minha mãe comer. Só tinha bananas. 
Coitada. Nós comendo cada coisa gostosa e ela só fruta. E então eu estava feliz pois não 
precisava traduzir pois todos falavam português ali, até mesmo os dois filhos da 
Satimary e a Yukie (que também morou no Brasil). E conversaram muito, muito 
mesmo, sobre educação, sobre as leis de trabalho  no Japão, sobre a descendência da 
Satimary e sobre a Yukie e até a possibilidade de eu fazer faculdade no Japão. Após as 
16 horas a Satimary nos levou aos correios para que meu pai enviasse erva de tererê 
para meu irmão Igor que está na cidade de Ekaterinburg na Rússia. Então ela nos levou 



para casa e a Kayo tinha limpado toda a frente da casa sozinha pois tinha nevado muito 
neste dia. As 19 horas meu pai chegou em casa com a Sara e saímos todos para 
jantarmos no amado e glorificado Sushi Uobei. Pegamos duas mesas então ficamos 
separados os japas e os brasileiros. Então ensinei meus pais como funciona ali e pedi os 
sushi que eu gostava para eles experimentarem mas logo começou a maluquice de meu 
pai brasileiro de pedir tudo, as coisas mais estranhas – sushi de polvo, de camarão, uns 
peixes que nunca vi... E nessa janta o Mitsuru gastou cerca de 500 reais. Depois fomos 
ao onsen novamente. Meus pais não entraram e só entramos as mulheres: Raissa, 
Celma, Kayo, Sara e Yura. Meu pai japonês estava desesperado para perguntar para 
minha mãe se ele podia beber pois queria tomar uma cerveja com meu pai brasileiro. 
Eles beberam e então a Kayo dirigiu até em casa. Rapidamente os pais brasileiros 
terminaram de arrumar as malas enquanto minhas irmãs escreviam cartas para eles. 
Meus pais brasileiros ficaram super felizes com as cartinhas delas. Então a Kayo e o 
Mitsuru nos levaram à rodoviária onde pegaríamos o ônibus para Sapporo as 11:55 
horas daquela noite gelada. Depois das despedidas e fotos na neve partimos para 
Sapporo.  
 

 
 
21 – Chegamos em Sapporo as 6:30 horas da manhã numa viagem noturna muito 
tranquila apesar do frio que estava lá fora. Na rodoviária pegamos o metrô para ir ao 
aeroporto e então o Igor nos ligou. Queríamos sair para conhecer Sapporo mas meus 
pais desistiram porque estava muito frio e nevando. No aeroporto ficamos esperando o 
horário para o check-in e minha mãe foi olhar algumas lojas e dar uma volta e eu fiquei 
conversando com meu pai e contei para ele sobre aquela senhora que encontrei outro dia 
no ponto de ônibus e que achou que eu era russa. Quando abriu o check-in fomos lá e 
houve problemas com a passagem deles para a Coréia do Sul e então fui falar com um 
coreano em inglês e depois conversamos em japonês, acionamos a menina da agência 
no Brasil que estava na Inglaterra. Tudo resolvido e então fomos almoçar rapidamente 
pois precisavam embarcar. Tiramos a última foto juntos no Japão e eles foram para o 
embarque. Peguei o trem de volta para a cidade de Sapporo. Queria conhecer vários 
pontos na cidade, principalmente o prédio antigo da cerveja, procurei no Google e tentei 
ir até lá caminhando mas tava um frio da desgraça e meu celular não estava funcionando 
certo. Perguntei para pessoas na rua onde ficava o prédio mas não sabiam me falar então 
voltei para a estação e pesquisei outros lugares para ir. Então fui para a sede do governo 
de Hokkaido e fui na neve mesmo e meu celular estava sem bateria – caramba – então 
fiquei andando igual uma barata tonta sem localizar o lugar até que um homem 
percebeu e me perguntou onde eu precisava ir e me ajudou e também me disse que nos 
banheiros japoneses tem tomada que dá para recarregar os celulares. Então conseguir ir 



ver a sede do governo de Hokkaido e também a cervejaria que eu queria ir, pegando um 
taxi que paguei 900 ienes e a entrada era gratuita. Andei por lá, assisti à um vídeo 
explicativo e voltei para a estação de ônibus e aproveitei para comer pois já estava 
faminta. Enquanto aguardava o horário do meu ônibus fiquei escrevendo o meu discurso 
para sexta-feira e algumas cartas que eu queria escrever. Meu pai foi me buscar na 
estação rodoviária e quando eu entrei no carro ele me disse “agora que você está no 
final do seu intercambio só está fazendo cagadas”, eu queria muito rir mas fiquei série e 
concordei com ele, mas ele completo e disse “mas foi tudo muito legal”. Em casa todos 
já estavam dormindo mas minha mãe tinha deixado a janta na mesa para mim.  
 
O restante da jornada de meus pais pela Ásia podem ser conferida no livro “A Ásia em 

Nossos Corações”. 
 
22 – Acordei as 6:30 horas da manhã e me arrumei para ir à escola e antes de ir minha 
mãe falou “seja bem-vinda de volta” e dei para ela uma lembrancinha que comprei em 
Sapporo. Quando cheguei na escola minhas amigas me disseram que achavam que eu já 
tinha voltado para o Brasil. Na primeira aula o professor me chamou para fora da sala 
de aula e me disse que gostaria que eu escrevesse uma mensagem de despedida para o 
pessoal do 2° ano e também pra me avisar sobre o meu discurso que seria na sexta-feira. 
Depois fui à sala do diretor que queria falar comigo e queria saber como tinha sido meu 
intercambio, se eu tinha passado alguma dificuldade e essas coisas. Ele me agradeceu e 
me desejou boa sorte e me presenteou com um altar que representa o dia das mulheres 
no Japão e também uma garrafa térmica e um pendrive com meu nome escrito. Na aula 
de artes a professora arrumou todas as coisas que eu tinha feito durante o ano. Ganhei 
muitos presentes também neste dia. E alguns professores também me deram dinheiro de 
presente. Depois meus pais brasileiros me ligaram para conversar sobre a Coréia do Sul 
e sobre o que o Mitsuru tinha me dito quando retornei para Kitami. Meus pais foram me 
buscar e fomos para um restaurante de okonomiyaki que eu queria ir e lá eu e a Sara nos 
queimamos (ela queimou o braço e eu a mão, que merda). Depois da janta passamos 
numa farmácia e fomos para casa. Comecei a escrever meu discurso com a ajuda de 
meus pais.  
 
23 – Nesse dia teve muitas aulas e na aula de Educação Física teve prova de 
basquetebol. Eu treinei por cerca de 10 minutos e tirei nota máxima – foi muito fácil. 
Aproveitei a maioria das outras aulas para escrever no meu diário. Em casa tomei banho 
junto com a Sara e eu a ajudei pois seu braço esta doendo. Fui treinar o meu discurso e 
depois dormi. 
 
24 – Último dia de aula. Digamos que eu não estava triste mas também não estava tão 
feliz como achei que ficaria quando as aulas realmente terminassem para mim. Meu 
obentô estava mais cheinho e parecia que as pessoas conversavam mais comigo. Passei 
todas as aulas lendo e relendo meu discurso, quando chegou a hora do almoço achei que 
não conseguiria comer por causa do discurso que teria que fazer no final das aulas. Mas 
foi tranquilo e consegui comer sem problemas. Na 6ª aula todos foram para a quadra, 
havia aproximadamente 450 pessoas lá para ouvirem eu falar para eles. Fui para a sala 
do diretor e lá estavam o diretor Ueki, a Jukihara, minha mãe e meu pai e fomos juntos 
para a quadra e o diretor me desejou “boa sorte” e disse que ele também sempre fica 
nervoso quando tem que falar na frente de todo mundo. Então começamos, ele falou 
brevemente sobre a conversa que tivemos anteriormente que eu iria embora e então 
chegou minha vez. Eu não me lembro absolutamente de nada que falei lá na frente – 



verdade – e nem como estava a reação das pessoas que me ouviram, pois foi tudo muito 
rápido e então a Suzu subiu no palco e me entregou uma flor de despedida e voltamos 
para a sala do diretor e depois do discurso ele disse que “tem muitos intercambistas que 
falavam muito bem porém pelo tempo que eu tive e do nível que eu cheguei falando no 
Japão ele se impressionou comigo”. Na sala do diretor uma jornalista havia uma 
entrevista comigo. Queria saber como tinha sido meu intercâmbio, quais os momentos 
mais legais, o que achei dos japoneses e outras coisas, tiramos fotos. Depois o Masuko 
sensei veio me buscar para ir até a sala de aula onde eram as aulas de Fuji Kiaria e lá 
estava toda minha turma que tinha preparado uma festa de despedida para mim e escrito 
no quadro  
 

 
 

“Parabéns por se formar Raissa” 
 
Fiquei muito feliz mesmo, sendo que por essa eu não esperava. Tiramos milhares de 
fotos. Recebi várias cartas também de minhas amigas e mais um milhão de fotos. 
Voltamos então para a sala de aula e o professor perguntou-me se eu queria dizer mais 
alguma coisa e então eu agradeci a todo mundo. Depois a professora de música me 
convidou para fazer uma aula de okoto que combinamos de ir na próxima segunda-feira. 
E um outro professor me perguntou se eu gostava de sumo e me deu um calendário. E 
depois ainda no clube de voleibol conversamos sobre como eu conseguia falar três 
idiomas, sobre a língua portuguesa, sobre o jantar da noite seguinte e sobre como meu 
intercâmbio passou rápido. Quando cheguei em casa minha mãe queria saber o que eu 
gostaria de comer e eu disse que McDonald´s e ela riu e então me levou para comermos.  
 



 
 

 
 
25 – A família Hirayama veio me buscar e fomos para Abashiri ao lago congelado. 
Chegamos lá as 8 horas da manhã e um frio danado e nossa luta para montar a barraca 
por causa das estacas e do vento que não dava trégua. Pesquei 20 daqueles peixinhos 
minúsculos e a Hanano deve ter pescado uns 40, e depois comemos todos. Fomos para 
outra parte do lago onde havia escorregadores no gelo e ficamos brincando lá. Depois 



fomos à uma loja comprar algumas lembrancinhas. Em casa me arrumei e terminei as 
cartas para o pessoal do clube de voleibol e minha mãe me levou para o jantar que eu 
tinha combinado com a turma da escola. O lugar era bem tradicional e tinha uma 
variedade grande de comida. Todos jantamos e depois começou a troca de presentes. Eu 
entreguei para eles apenas cartas e eles me deram presentes – muitos presentes e elas me 
falaram que em todo lugar que iam competir juntavam dinheiro e comprava uma 
lembrancinha pra mim. Ganhei desde uns brinquedos de criança até bijuterias, meias, 
origami, toalhas e também cartas. Quando estavam pagando para irmos embora eu vi 
um brinquedo de criança que parece um martelo e dei uma martelada na cabeça da 
Hikaru e então o Saito sensei viu e pensou que eu queria um e foi lá e comprou um pra 
mim. Um pessoal foi embora e outros ficaram comigo esperando minha família ir me 
buscar e ficamos conversando e pediram para ver fotos de minha casa no Brasil, então 
ficaram doidas porque tinha piscina na casa e quando falei que entramos na piscina de 
biquíni ficaram ainda mais doidas.  
 
26 – Acordei por volta das 9 horas da manhã e fiquei escrevendo cartas e um pouco no 
meu diário que estava bastante atrasado e também arrumar minhas malas, pois já se 
aproximada a data de meu retorno ao Brasil. Perto do almoço eu e minha família saímos 
para Akan, uma pequena cidade perto de Kitami. No local o hotel era muito lindo e 
tinha muitas lojas com muitas coisas legais, comprei até uma espada ninja e também um 
chaveiro de madeira que o rapaz escreveu meu nome. Minha mãe comprou mais 
presentes para mim e a Sara também (ela me deu um negócio de tirar a sorte). Fomos 
para o onsen e lá tinham uns biquinos horríveis, pensa no negócio horroroso, eram tipo 
uns shortões de homem. Esse onsen era no terraço do hotel e a vista dava para uma 
montanha famosa de lá. Depois nos vestimos (de quimono) e fomos direto para o jantar 
que era um Buffet gigante e tinha de tudo e teve até queima de fogos de artifício que 
duraram uns 15 minutos e todos os hóspedes pararam para ver. 
 

 
Raissa a guerreira com sua katana 

 



27 – Logo cedinho fomos para a piscina no terraço do hotel e daí dava para ver a 
montanha que era muito linda e depois do café da manha arrumamos as coisas e fomos 
para um lugar chamado Iceland (então lembrei da Heidrun, nossa irmã intercambista da 
Islândia que morou em minha casa no Brasil). Lá fomos nos escorregadores de gelo, 
patinamos, andei de brug duas vezes e também de moto da neve. Voltamos para casa e 
depois sai com a Hanae e ela me deu mais presentes. Na biblioteca que eu estava vendo 
alguns livros meus pais brasileiros me ligaram e ficamos conversando, quando um 
guardinha falou que eu não podia ficar sentada no chão. Meu irmão também me ligou e 
todos ficamos conversando pelo whatsapp. As 18:30 horas a Yukie veio me buscar para 
irmos comer okonomiyaki. Passamos pela faculdade onde o marido dela trabalha e 
depois em sua casa pegar a Marina (filha da Yukie). No restaurante comemos muito e 
ainda pediram umas coisas lá apenas para fazerem um vídeo de eu preparando um 
okonomiyaki. Então me levaram para casa e lá na rua mesmo nos despedimos com um 
abraço.  
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
28 – Minha meta neste dia era terminar todas as cartas que estava escrevendo. Depois 
do almoço fui para a escola, mas antes – no ponto de ônibus – encontrei uma senhora 
que perguntou para mim de onde eu era, onde estudava, onde morava. Na escola fomos 
para a sala do clube de artes e fizemos mais uma festinha, com muita comida. Lógico 
né. A Rina comeu muito e começou a ter dor de barriga. Peguei minha bandeira 
japonesa que meus pais brasileiros tinham levado para mim e pedi para escreverem nela. 



Em casa eu fiz uma janta brasileira para minha família, que por incrível que pareça foi 
arroz carreteiro novamente. Minha mãe japonesa quis me ajudar também para aprender 
como fazia.  
 

 
 
29 – Eu precisava ir à escola para uma aula de música, era a aula que eu tinha 
combinado de okoto. Fui de uniforme e fui direto para a sala dos professores mas ela 
estava em aula então fui até meu armário e peguei as minhas coisas que ainda estavam 
lá. E então minhas amigas me viram por lá e todas gritaram “Rachiyan” (Raissa). Então 
encontrei-me com a professora e fomos para a sala onde iríamos tocar o okoto. 
Demorou uns 20 minutos até que eu aprendesse como fazia. Também encontrei a 
professora de artes que me levou até a sua sala para me dar as linhas que a gente usa 
para fazer quadros. Depois do almoço a Ishikawa me levou com ela para a prefeitura 
para vermos uns documentos. Quando chegamos em casa ela levou as roupas que eu 
tinha emprestado de todo mundo e também o tablet que era da escola. A Ishikawa e 
minha mãe também acertaram os valores do ônibus que minha mãe tinha pagado para 
mim nos últimos dias de aula. Á noite iríamos a um festival de gelo e minha mãe 
também me levou num cabeleireiro para sabermos quanto ficaria para pintar as pontas 
de meu cabelo (R$200,00 foi o que ele disse). Tomei um susto. Então fomos ao 
mercado onde minha mãe comprou os ingredientes para fazer okonomiyaki no Brasil. 
Então fomos para outra cidade (agora não me lembro o nome) onde estava tendo o 
festival de gelo, estava lotado de chineses e por lá havia muitas estátuas de gelo e bem 
colorido por causa das lâmpadas que colocam nas estátuas. Teve também fogos de 
artifício e fomos brincar nos escorregadores de gelo também. Tiramos muitas fotos e 
fomos à uma lojinha que tinha lá.  
 



30 – De manhã eu assisti 
séries de televisão japonesa 
com minha mãe e aguardei a 
Satimary que passaria para me 
buscar para tomarmos café da 
manhã juntas. Em casa, como 
estava nevando muito, 
tivemos que tirar a neve da 
calçada, nossa que sufoco, 
acho que tiramos uns trinta 
quilos de neve naquela tarde. 
Então depois disso entramos 
em casa e minha mãe 
descoloriu as pontas de meus 
cabelos e fez a pintura para 

mim. Pintei de azul e ficou muito bom e não precisei gastar os duzentos reais que o 
cabeleireiro queria. Fomos tirar a neve novamente e minha mãe me levou para a cidade 
onde iria com a família Hirayama jantar no Toriton. Depois fomos tocar violão e as 
20:40 horas fomos ao onsen. Depois elas também escreveram na minha bandeira e a 
Kanae escreveu “eu te amo idiota” e eu fui dormir na casa deles numa cama no quarto 
da Hanano e da Kanae. A Hanano me agradeceu por tudo que eu tinha feito por ela e eu 
a agradeci também e comecei a chorar.  
 
31 – A Miki e a Hanano já estavam acordados quando levantei. A Hanano tinha aula 
mas não foi. E estava tendo uma tempestade de neve neste dia. E o café da manhã foi 
sopa que estava muito boa. Fomos tocar violão e a Hanano disse que ia me matar se eu 
fosse embora. Fomos limpar a neve na frente da casa para podermos sair com o carro e 
compramos nosso almoço no McDonalds e comemos dentro do carro porque minha mãe 
disse que no Japão se você faltar na aula não pode sair para se divertir. Então elas me 
levaram embora e fui arrumar as malas – finalmente. Nossa minhas malas estavam 
muito pesadas, também o tanto de coisas que eu tinha ganho – tá louco. Quando a Sara e 
a Yura chegaram da escola fomos lá fora brincar na neve e fizemos boneco de neve. 
Meu tio chegou com uma máquina para tirar a neve e falei para minha mãe que queria 
ajudá-los e ela disse que era pra eu ir brincar com a Sara. A noite minha mãe me 
chamou para ir buscar sushi e compramos muitos e de muitos tipos. Vieram até nossa 
casa meu tio, meus avós e quando meu pai chegou do trabalho fomos todos jantar em 
volta de uma mesa e eles me pediram para eu falar algumas palavras. Eu então os 
agradeci e falei para comermos logo e eles riram. O tio tinha levado bolo pra mim. 
Depois da janta pedi para meus avós também escreverem na bandeira japonesa. E 
depois meus pais e minhas irmãs escreveram também. Eu lavei a louça e meu pai falou 
“você tá lavando porque vai embora?” e falei para ele que sempre lavava. Quando ele 
foi dormir eu fiquei fazendo a prova de japonês nível 3 do AFS com minha mãe porque 
estava muito difícil. Então minha mãe foi fazer uma caipirinha para nos animarmos. 
Também escrevi as cartas para o pai, a mãe, a Yura e a Sara.  
 

 
 
 
 



FEVEREIRO 
 
01 – Quando acordei fui terminar de arrumar minhas coisas. Saímos atrasados de casa e 
acabamos por almoçar um hambúrguer num lugar que eu nunca tinha ido. Chegando no 
aeroporto meus pais me ajudaram com as malas e por lá estavam a Ishikawa, a outra 
mulher do AFS, a Nami e toda a minha família anterior. Despachamos as malas e 
subimos para o lugar dos portões de embarque e lá a Nami pediu para eu fechar os olhos 
e quando os abri todos as minhas amigas estavam lá e com um monte de presentes de 
novo e tive que arrumar uma outra sacola para colocá-los. Comecei então a me despedir 
de todos. Como a Hanano estava chorando muito eu também não aguentei e comecei a 
chorar. Entreguei as cartas a família Hirayama e fui para a fila de embarque. Quando 
cheguei em Tóquio uma mulher do AFS me levou para outra parte do aeroporto onde 
estavam outros intercambistas e então reencontrei outros intercambistas que eu gostava 
e fomos para o ônibus que nos levaria ao hotel para passarmos a noite.  
 

 
 
02 – Quando acordamos já pegamos nossas malas e fomos tomar café para ir direto ao 
aeroporto. Reencontrei o Gustavo e a Isabela (outros brasileiros que estavam no Japão) 
e outros uruguaios e embarcamos para o Brasil, com passagem pela Espanha. Em Madri 
enquanto aguardamos o outro voo, agora para São Paulo, ficamos conversando e 
comendo.  
 

Nome da 
companhia 

No. da 
companhia 

DEPARTURE ARRIVAL 
Localização  Data  Hora Localização Data  Hora 

Iberia 6800 
NRT - Tokyo - 
Narita 

2-
February-
20 

12:20 
MAD - Madrid - 
Barajas 

2-
February-
20 

18:30 

Iberia 6827 
MAD - Madrid - 
Barajas 

2-
February-
20 

23:55 
GRU - Guarulhos Int'l 
- Sao Paulo 

3-
February-
20 

06:55 

 



03 - Chegando ao Brasil nos separamos e eu tive que pegar um táxi para ir ao aeroporto 
de Congonhas e pegar meu voo para Dourados. E então as 13:45 horas do dia 03 de 
Fevereiro eu pisei novamente em Dourados depois de um tempo que passou muito 
rápido. 
 
... finalmente 

 
   ... minha família e amigos vieram me ver. 
 
No caminho para casa relembrando e olhando o trajeto falo para meu pai “Nossa não 
lembrava mais de como era aqui, tão diferente de onde estava”. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECORDAÇÕES FAMÍLIA HIRANO 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

  
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



DISCURSO DE RAISSA NO ENCERRAMENTO DE SEU 
INTERCÂMBIO 

 
 

“Oi, eu sou uma intercambista brasileira, Raissa Veroneze. Eu vou falar as coisas que 

eu fiz no Japão. Primavera, eu vi sakuras e tirei purikura pela primeira vez também. 

No verão fui a muitos festivais, eu escalei uma montanha e fui várias vezes às piscinas, 

comi sorvetes no parque. No outono veio mais uma intercambista e a escola se tornou 

mais divertida, depois disso teve a viagem escolar, o Shurijou foi o mais incrível, mas 

logo após voltarmos ele pegou fogo, muito triste. Durante o inverno eu andei de 

snowboard e esqui e fiz wakasagitsuri (pesca no lago congelado). Porém esse ano não 

nevou muito, então foi uma pena. Queria que tivesse nevado mais. 

 

Na escola eu participei do clube de voleibol e artes também. No voleibol fomos juntas 

para competições, treinamos juntas, me ensinaram japonês, foi divertido. Em artes 

conversamos, desenhamos, me ensinaram vários kanji, foi bem legal. 

 

Também fiz muitos amigos, fomos ao cinema e as compras, fomos ao karaokê. Muito 

obrigada por saírem comigo. 

 

Com minhas famílias fui a muitos lugares novos do Japão. Na semana passada meus 

pais brasileiros vieram me visitar, depois de dez meses nos vimos novamente. Eu tinha 

que traduzir tudo porque eles não falam japonês. Foi bem trabalhoso. 

 

Por fim as pessoas que foram legais comigo, muito obrigada. Aos professores também. 

Conto com vocês quando o próximo intercambista vier”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA EM JAPONÊS 
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OBRIGADO FAMÍLIAS JAPONESAS 
 

Caras famílias 
Mirayama e Hirano! 
 

Nossa amada filha chegou a nosso lar, tendo ficado no Japão, terra que sonhava em 
conhecer, por quase um ano.  
 
E, claro, quando tudo isto se iniciou tínhamos muitas preocupações com ela e como 
seria sua adaptação neste país tão distante de nossa terra. Nossa preocupação era visível 
e ainda mais quando falávamos aos nossos amigos e familiares que ela passaria quase 
um ano nas terras dos xoguns e samurais. Em lares de pessoas que não conhecíamos. 
 
A avó da Raissa sempre dizia que nós éramos loucos em deixar uma menina tão nova 
(na época com 17 anos) fazer uma viagem dessas, sozinha e indo para o outro lado do 
mundo. Assim como também tinham aqueles que diziam que o Japão estava 
contaminado com radioatividade de usinas que haviam explodido e tudo isso faria mal 
para ela, além de dizer que era um país velho e tinha que ir para outro lugar. Mas a 
Raissa estava determinada e era para lá que ela queria ter a sua experiência do 
intercâmbio. 
 
Então chegou o dia de sua partida e com lágrimas nos olhos vimos nossa menina 
embarcar em um avião e percorrer os céus rumo ao distante Japão, terra do sol nascente. 
Apenas alguns dias depois já pudemos perceber que nossa filha amava a família que ela 
estava morando. Era nítido a alegria que estava obtendo e o aprendizado rápido que 
estava tendo. Raissa falava com muito carinho e amor da família Hirayama que a 
hospedava inicialmente e criou um elo de amor com suas irmãs que durará para sempre.  
Depois os amigos na escola, os professores, alguns amigos na cidade, os voluntários do 
AFS. Tudo foi contribuindo para que o ano de experiências da Raissa fosse o melhor de 
sua vida. 
 
Depois ela teve que mudar de família. E claro, lágrimas foram derramadas, mas a nova 
família também a acolheu com muito amor e respeito e Raissa rapidamente já nos dizia 
que esta família também era fantástica.  
 
A família Hirano também foi fundamental para que a Raissa se sentisse uma japonesa 
de verdade nestas terras longínquas. E já no primeiro momento Raissa se sentia da 
família também. 
 
Raissa conheceu de perto a determinação, o respeito pelo próximo, a inabalável vontade 
de fazer o correto, do povo japonês. 
 
Sabemos que as duas famílias acolheram nossa filha como uma filha natural em seus 
lares, e isto, nos deixa imensamente emocionados, e com uma dívida de gratidão que 
será eterna. A imensa distância entre nossos países não apagará a chama criada entre 



nossas famílias e nosso lar estará sempre aberto a recebê-los. Quer seja em breve, quer 
seja num tempo distante. 
 
Durante a permanência de Raissa nas terras nipônicas, sempre nos relatou com alegria e 
felicidade as viagens que fizera com as duas famílias, com outros intercambistas, com a 
escola em visitas inesquecíveis à Tóquio, Sapporo e outras cidades não menos 
importantes. 
 
Desde que chegou Raissa tem nos contado ainda tantas histórias legais que foi 
coadjuvante que nos emociona e como a interação com uma nova cultura fez tão bem 
para seu crescimento. 
 
As quatro novas irmãs de Raissa (olha que legal, duas irmãs na primeira família e duas 
irmãs na segunda família) são símbolos de integração entre nossas casas, entre nossas 
culturas. 
 
Também queremos agradecer de todo o coração as duas famílias (Hirayama e Hirano) 
que nos acolheram em seu seio quando os visitamos recentemente em Kitami, nos 
tratando como se da mesma casa fossemos, como se já nos conhecíamos há muito 
tempo.  
 
E tanto nos jantares, nos almoços, nos banhos de onsen, nos copos de cervejas nos 
entendíamos muito bem, conversávamos e contávamos histórias para passar o tempo 
que foi maravilhoso. Pena que foram pouquíssimos dias. 
 
Raissa retorna para nosso lar muito feliz pela experiência que vivenciou, pelo 
acolhimento das famílias que conheceu em Kitami e pelos laços feitos e aqui temos que 
agradecer também de todo o coração, duas nipo-brasileiras daquela cidade que também 
deram um apoio enorme para nossa filha, que são: Satimari e Yukie, professora da 
universidade local. 
 
Sabemos que ao deixar o Japão para trás, Raissa derramou lágrimas pelo sentimento de 
estar deixando um lar para trás, mas seu coração sabe que este lar permanecerá para 
todo o sempre, assim como o amor de todos que fizeram do ano da Raissa um ano 
inesquecível. Esta experiência de nossa filha jamais poderá ser retirada dela, mais 
confiante, sabedora de que as culturas podem conviver em paz e sempre próximas para 
um bem maior.  
 
Certamente Brasil e Japão possuem muito a contribuir e esta aproximação entre os 
povos é algo que só traz o bem. 
 
Michihiro, Miki, Kanae e Hanano / Mitsuhu, Kayo, Sara e Yura, desejamos a vocês 
tudo de bom em vossas vidas e novamente agradecemos pela excelente acolhida 
dispensada a nossa filha Raissa. 
 
Obrigado. 
 
Walter, Celma e Igor Veroneze.  03 de Fevereiro de 2020. 
 
 



日本の家族の皆さんへ 
私たちの大好きな娘は家に帰ってきました。彼女はずっと日本に行きたいと思

っていました。￼そして、日本の文化を知りたかったのです。 
最初、私たちはとても心配しました。彼女は日本でどうやって生活するのか、

生活できるのか?と思いました。友達や家族と話している時、とても心配でし

た。みんないつも、彼女はどうやって知らない人たちの家に住むの?と￼￼言

っていました。 
ハイサのおばあちゃんは、あなたはクレイジー、あなたは若すぎる、1人でそ

ういうことをしないで!と言いました。ハイサはその時、17歳でした。 
日本は今、発電所からの放射能で汚染されている￼￼￼と言われていました。

日本は年配の人たちの国で、若い人は違う場所に行っているとも言われていま

した。￼￼だけどハイサは日本に行くことが決定してしまいました。ハイサは

ずっとそこに留学したかったのです。￼ 
ハイサが飛行機に乗った時、私たちは泣きました。日本への旅が始まりました

。数日後、私たちはハイサがホストファミリーが大好きだと言うことを知りま

した。その幸せな様子もわかりました。￼￼ハイサは日本語が少しずつわかる

ようになっていきました。ハイサはいつも平山さん達のことを話しました。平

山さん達と永遠の愛の絆ができました。 
その後は、学校の友達もできました。先生たち、まちの友達、AFSのボランテ

ィア、みんながハイサの留学生活を助けてくれました。 
後半は、家族が変わりました。もちろんみんな泣きました。￼￼￼だけど新し

い家族も愛と親しみを込めて受け入れてくれました。ハイサはすぐその家族の

話をしました。その家族も好きでした。 
平野さんままた平野さんもまた、ハイサが日本人として生活していくための手

助けをしてくれました。 
二家族とも私たちの娘を自分の娘のように受け入れてくれました。私たちは永

遠に感謝しています。私たちの国はとても遠いですが、この事は絶対に忘れま

せん。今は、私たちの家族がみんなつながっています。私たちの家は、いつで

も空いています。ハイサは日本に住んでいた時、私たちにいつもうれしそうに

話をしました。例えば家族と行った東京、札幌、他の街の旅行についてです。 
ブラジルに帰ってきてからも、ハイサはたくさん面白い話をしています。彼女

が主人公になった時の話もしています。私たちはとてもうれしいです。留学の

経験は、忘れられない思い出です。ハイサは成長して帰ってきました。 
4人の姉妹は、私たちの家族間のつながりの証です。 
私たち親とハイサとも、平山家と平野家の二家族が受け入れてくれました。本

当に感謝しています。まるで、私たちは幼なじみのようでした。お昼ご飯と夜

ご飯、温泉の時、一緒にビールを飲んだ時も.お互いに分かり合うことができま

した。みんなとたくさん話して、最高でした。だけど、時間が短かったですね

。 
ハイサは、もうハイサはもう帰ってきたけど、彼女の留学はとても価値のある

経験となりました。ハイサの家族たちや友達のみんなのおかげでした。あとも

う2人にも感謝したいです。サチマリさんとゆきえさんです。本当にありがと

うございます。 
 



日本を出たときに、ハイサは泣きました。どうしてかと言うと、日本が本当の

家のように感じたからです。留学の経験は、永遠に心に残っています。みんな

の愛と優しさもそうです。彼女は、以前よりもっと自信を持てるようになりま

した。今ハイサがいる世界今、世界のすべての文化は、お互いに協力的でなけ

ればなりません。ブラジルと日本には、お互いに貢献することがたくさんあり

ます。お互いに寄り添って近づき合う存在であるといいです。 
 
みちひろさん、みきさん、かなえ、はなの、みつるさん、かよさん、さら、ゆ

らのみんなの人生が最高であることを願っています。 
最後に、もう一度私たちの娘を受け入れてくださり、本当にありがとうござい

ました。 
 
ウォルター、セルマ、イゴールより。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETORNO DAS MENSAGENS 
 
YUKIE 
 
Quando recebeu a carta que enviamos: 
Agradeça por mim a ele por ele ter se lembrado da gente (de mim e da Satimary). Que 
bom que você gostou da sua experiência de ter vindo ao Japão.  
すてきな ないようの おてがみを ありがとうございました 
とても、うれしかったです. (eu fiquei muito feliz com a carta que você escreveu para 
nós – muito ogrigada). 
 
MITSURO HIRANO (Pai da Raissa no Japão, segunda família, quando recebeu o 
manuscrito do livro “A Ásia em Nossos Corações” via aplicativo Line). 
 

Oi. Obrigado pelo livro. Eu vou traduzir e ler. Leva tempo. 
 
MIKI (Mãe da Raissa no Japão, primeira família, quando recebeu o manuscrito do livro 
“A Ásia em Nossos Corações” via aplicativo Line). 
 

Very wonderful. We were impressed. Lovely asian travel. 
 
 
 
KAIO (Mãe da Raissa, segunda família, quando recebeu o manuscrito do livro “A Ásia 
em Nossos Corações” via aplicativo Line). 
 

Thank you! Great! I want to meet everyone again! 
 

 
 
 



FIM - RETORNEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTOS 
 
Documentos como jornais e material da escola e da cidade em que Raissa apareceu 
durante seu intercambio, além de certificados recebidos. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



Quadro da Raissa na casa da irmã da Jikihara na cidade de Otaru pela viagem realizada 
em Dezembro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UM ENCONTRO DE TRÊS FAMÍLIAS 
 
Aproveitamos que nossa filha estava terminando o intercâmbio no Japão, em Janeiro de 
2020 e fizemos a visitamos, aproveitando para encontrar com as duas principais famílias 
que a hospedaram (os Hirayama e também os Hirano) e os laços que nos uniram se 
tornaram profundos. Fazemos parte de uma única família agora. Também nos 
encontramos com todo o pessoal do AFS que ajudaram Raissa em sua experiência, 
tornando-a melhor, durante um almoço onde todos estavam presentes. 
 

 
Familia Hirayama 

 



 
Família Hirano 

 
 
 
 
 

 
Todas as famílias reunidas em encontro do AFS 


