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A DECISÃO DE PARTIR
Vocês sabiam da importância que será tomarem a decisão de mudar de país 

com o consentimento dos dois? 

Talvez o sonho seja apenas de um, e o

outro aceitou o desafio de mudar para

poder realizar o sonho do seu parceiro.

Em um relacionamento, é muito

importante que, em algumas situações,

um ceda em prol do outro, e isso não é um

problema. Mas, queria chamar a atenção

de vocês para quando o "ceder" envolver

um projeto como mudar de país.

Esse  mini e-book foi feito para te alertar

de alguns dos problemas mais frequentes

que os casais enfrentam quando decidem

ir embora para outro país, e o peso que tal

decisão pode ter sobre o relacionamento. 

É  bem provável que você considere seu

relacionamento saudável e seu plano de

mudança infalível, e pode ser que seja um

sonho dos dois, mas, mesmo assim, vocês

precisam estar atentos a alguns fatores.

Eu sei que mudar de país não é o sonho de

todos, e também sei que muitos parceiros

vivem esse sonho em prol do outro, e isso

é admirável. 

Conheço vários casais que relataram que

apenas um tinha esse sonho, e que hoje

esse sonho é compartilhado. É assim a

vida de um casal: duas vidas diferentes

que escolhem trilhar o mesmo caminho. 

Nem sempre concordamos com a visão do

outro, mas muitas vezes cedemos porque

sabemos que é o melhor.

O motivo da mudança:
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Mesmo que seja o sonho

apenas de um, ambos

poderão se beneficiar com

essa mudança, e precisam

ter objetivos que os traga

retorno, afinal de contas, o

processo é longo e

doloroso, e precisa ter um

ponto no qual queremos

chegar.

Agora que já temos em

mente a importância de

entender os motivos que

nos levam a querer tal

mudança, precisamos falar

sobre como lidar com essa

decisão em nossa rotina

atual e como isso pode

afetar nosso dia a dia.

Não mude de país sem ter

tido peso na decisão da

mudança, essa escolha

precisa ser coletiva, mesmo

que inicialmente um de

vocês esteja mais

comprometido com essa

ideia.

A segunda coisa que deve

ficar clara é o motivo da
mudança e o que os têm

motivado para tal decisão.

Por que estão se mudando?

Definam objetivos e metas

que sejam da vontade dos

dois.

Mas e quando o assunto é

mudar de país? Ceder não é

um problema, mas é preciso

que duas coisas fiquem

muito claras:

A primeira é que ambos

estão assumindo o risco,

mesmo que a ideia inicial

tenha sido apenas de um. 

A partir do momento que

você aceitar a ideia do seu

parceiro (a), você não terá

razão em discutir essa

decisão lá na frente, afinal

de contas, mesmo sendo a

ideia de um, a decisão

tomada foi em conjunto.

PAG 4
DESAFIOS DA MUDANÇA



Talvez você esteja vivendo um momento de

muitas dúvidas sobre tomar ou não essa

decisão. Isso além de normal é

compreensível. É importante que você não se

deixe levar apenas pela vontade de seu (a)

companheiro (a); não tenha medo de expor

sua opinião, seus receios, suas vontades.

Imagine como deve ser ruim vivermos com

uma escolha que foi pensada somente no

próximo, sem levarmos em consideração

aquilo que realmente queremos?
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A C E I T A N D O  A
M U D A N Ç A  N A

rotina
A partir do momento em que é dada a

largada no planejamento, muitas

coisas mudarão. Vocês precisam

aceitar que a preparação é um

momento de estresse, dúvidas, medo,

angústia, incertezas, entre outros

sentimentos e sensações, e é uma

etapa na qual vocês

precisam se apoiar.

Passem um tempo juntos falando sobre
outras coisas, planejem viagens futuras
no novo país, façam coisas que gostam de
fazer na rotina atual, e não deixem o
tempo livre que vocês têm apenas para
assuntos sérios e estressantes.

Não sei como vocês

estão organizados, se já

deram início ao projeto

de mudar de país, mas é

preciso que vocês

cuidem do casa-mento

também nessa etapa

inicial!

Um dos pontos que

quero que prestem

bastante atenção é sobre

como está o diálogo de

vocês e como vocês têm

dividido as tarefas

referentes à esse

projeto. Tem alguém se

dedicando mais, como

está sendo feita a

divisão?

Em que pé está
o planejamento?

Eu sei que a mente e os esforços estarão

voltados para a mudança, mas não deixem a

relação de vocês de lado.



PAG 6 DESAFIOS DA MUDANÇA

D I Á L O G O  E  S I N C E R I D A D E

divisão das tarefas

Após meu início no ramo de criar conteúdo sobre vida na Itália, comecei a receber vários

relatos de outras pessoas que se mudavam para cá e que começaram a se abrir para mim. 

Depois de um tempo, comecei a atender casais, famílias, qualquer pessoa que quisesse vir

para a Itália, através da minha Consultoria Online Personalizada, e foi aí que me caiu a ficha

do tanto de gente que sofreu ou estava prestes a sofrer os impactos que nós sofremos em

nosso casamento.

Tudo começa ainda na fase do Brasil, por isso esse material abordou como tema de início o

fato da importância da tomada da decisão em conjunto, bem como visualizar as

consequências dessa escolha, e agora, a importância da divisão de tarefas e de como o

diálogo e a sinceridade farão total diferença não só no planejamento, mas também na

relação de vocês.

Durante o planejamento de

mudança de vida, é normal

que nos atentemos para

itens indispensáveis: plane-

jamento financeiro, escola

dos filhos, matrícula na

universidade, melhor

cidade para viver etc.

No meio dessa confusão de

informações, nos apegamos

demais às coisas práticas, e

deixamos de lado o que

pode ser crucial para o

sucesso desse projeto:

nossa mente.

Confesso que antes de me mudar, eu não
fazia ideia dos desafios que poderia
enfrentar no meu casamento.
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Antes de mais nada, é preciso ficar claro que, mesmo que a ideia tenha nascido de um, e que

talvez essa pessoa até então deseje mais isso que você, isso não é desculpa para que você

não participe ativamente desse projeto. Primeiro erro: achar que alguém é mais responsável

do que o outro. Segundo, não dividir as tarefas.

Quais são etapas que envolvem essa mudança? Bom , algumas delas: decidir quando ir, para

onde ir, como se legalizar, pensar no planejamento financeiro entre tantas outras coisas.

Façam isso juntos, sem deixar que o planejamento fique nas costas somente de um. 

Talvez um de vocês é melhor em fazer uma coisa específica, talvez tem mais habilidade com

a internet, e o outro é mais comunicativo, ou seja, analisem o perfil de cada um, e façam

aquilo que se considerem melhores, mas sempre com um objetivo em comum e caminhando

juntos.

Além disso, entendam qual é o tempo necessário que precisam antes de concretizarem essa

mudança. Não é porque outro casal que conhecem se mudou em 1 ano, que isso se aplique a

vocês. Estejam cientes de que a pressa pode ser o maior problema: os dois têm que entrar

em acordo de quanto tempo é necessário para se planejar; ambos precisam analisar todos os

fatores e entender qual é a melhor decisão a se tomar.

Percebo que muitos casais sofrem da mesma coisa: um é mais de arriscar e o outro

cauteloso, um quer que a mudança seja imediata e o outro gosta de se preparar demais. É o

momento de falarem muito abertamente sobre isso e chegarem a um ponto que seja bom

para os dois.



Um erro gravíssimo que muitos casais cometem no preparo para essa mudança é a

comunicação ruim. Vocês precisam falar, expor ideias e opiniões, mesmo que sejam

contrárias ou que um ache que o outro não dará ouvidos.

Vocês precisam passar por essa mudança com conversas francas, cada um podendo expor

seu ponto, um tentando se colocar no lugar do outro para entender algumas decisões. O

diálogo frequente deverá ser muito explorado por vocês, bem como a empatia em saber se

colocar no lugar do outro, entender os medos e receios, as ideias, as dificuldades. Falem

abertamente sobre tudo isso, não cometam o erro que muitos cometem de evitar falar

sobre algo com medo de que o parceiro mude de ideia de ir embora.
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H O R A  D E  
P R A T I C A R  O

diálogo
Talvez vocês tenham o perfil do casal

que já conversa francamente sobre

essa mudança de país, mas em alguns

momentos, podemos deixar de expor

o que estamos sentindo e passando

com toda essa história de sair do

Brasil. Isso pode ser vivido de uma

forma pelo casal, mas no que diz

respeito ao que se passa com cada

um, isso pode variar muito. 

Gostaria que separassem um momento

sozinhos, e que falassem sobre os seguintes

tópicos:

"O que você pensa do parceiro em relação a
postura dele mediante o  planejamento de
vocês?"

"Quais são seus medos com essa mudança?"

"Como se sente em relação a tudo isso?"

"Quais são suas maiores dificuldades pessoais
que poderão te atrapalhar nessa mudança?"

"Você já disse para seu parceiro sobre coisas que
você não concorda sobre o  ponto de vista e
atitudes dele?"

Muitas vezes deixamos de falar aquilo que realmente estamos sentindo, por medo de fazer

a outra pessoa desistir da mudança, ou de não sermos compreendidos, ou até mesmo para

evitarmos discurssões. Errado; precisamos falar e pôr para fora tudo aquilo que estamos

vivendo, quais são nossos objetivos e receios. É uma mudança em conjunto, e você precisa

ser ouvido, bem como poder falar.



PERDAS E DESAPEGOS
Como lidar com o processo de desconstrução pessoal

De acordo com uma pesquisa que fiz com

mais de 200 casais que moram

atualmente na Itália ou que passaram um

período aqui,  uma das principais

reclamações foram a respeito de um não

querer se desfazer das coisas e/ou um

não ter superado o fato de ter aberto mão

das coisas que tinha no Brasil.

A partir do momento que você muda de

país, você precisa entender que você está

recomeçando e que abrir mão de algumas

coisas é essencial para tal, e os dois

precisam estar em sincronia quando o

assunto é desapegar.

Além disso, assim como ter decidido se

mudar, não adianta jogar na cara do

parceiro depois a saudade de casa ou

coisas, sendo que você estava ciente disso

antes de vir para cá.

Talvez essa é uma das partes mais difíceis

para algumas pessoas: abrir mão de uma

carreira, profissão, emprego etc. É preciso

que vocês conversem muito um com o

outro sobre isso, sejam sinceros, e

entendam que isso terá um significado

grande para vocês.

Algumas pessoas encaram de forma mais

leve, afinal não gostavam do trabalho, ou

não tinham a carreira que queriam, enfim,

podem ser vários os motivos, mas,

existem aqueles que são muito apegados

a profissão, e você precisa pesar na

balança o quanto isso é importante para

você, porque na maioria das vezes será

necessário um recomeço, e ambos

precisam estar cientes, preparados e

dispostos a apoiarem o parceiro.

Desconstrução profissional
e despedida das pessoas
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Talvez essa seja a parte

mais difícil para algumas

pessoas, além da

desconstrução profissional

e o desapego pelas coisas

materiais: abrir mão da

companhia de algumas

pessoas é mais doloroso

para uns do que para

outros.

No momento que decidirem

topar essa mudança, dê

apoio a seu parceiro,

principalmente se ele sofrer

mais com isso do que você.
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Não julgue, cada um sente

de uma forma e encara isso

de um jeito particular.

Quem viveu a vida toda no

mesmo lugar, ou é

acostumado com certas

pessoas e rotinas, não

passará por isso da mesma

forma de quem já foi

embora, vive sozinho ou é

menos apegado.

Esse apego é mais comum

entre mulheres, e são elas

as que (geralmente), mais

sofrem com essa mudança.

Eu sei que talvez vocês

achem que superarão isso e

só descubram que não

conseguirão ao chegarem

aqui.

Por conta disso, alguns

casais relevam essa

dependência que um tem

na família, e isso não deve

ser ignorado no momento

do planejamento, pois

poderá ser o maior motivo

de briga entre vocês

quando estiverem aqui.

É claro que deixar nossos queridos para trás é a coisa mais difícil que fazemos, é
uma dor que carregamos para sempre. Porém, a vida nos oferece a
oportunidade de recomeçar e precisamos que as pessoas mais próximas a nós
entendam isso (e nós também). Não é um adeus definitivo, e sim um até logo.
Duro, mas é a realidade. Se um de vocês é muito apegado e tem dificuldade em
superar essa fase peça ajuda ao seu parceiro (a), e ele (a), por sua vez, desse ser
compreensível e te ajudar. Busquem até mesmo terapia se for o caso.
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H O R A  D E  E N C A R A R  A  R E A L I D A D E

os desafios no novo país

O primeiro desafio será entenderem que, na maioria das vezes, é preciso que vocês venham

separados: normalmente um é o requerente da cidadania, decide vir primeiro, e em

seguida, a família que ficou no Brasil vem para a Itália. Como lidar com esse período de

separação?

É importante que lembrem do objetivo maior de vocês com essa mudança, ao invés de

focarem na distância que estão vivendo. Usem esse período para coisas realmente

importantes, como estudar a língua, procirar casas, colher informações etc., ao invés de

desconfianças e ciúmes. Trabalhem a mente e a relação de vocês ainda no Brasil, para que

cada um saiba as tarefas que precisa realizar durante esse período, ao invés de terem

tempo ocioso para brigas causadas por cíumes devido à distância. Além do mais, é por um

período tão curto, entendam isso.

Após essa fase de "separação", chegou o momento de se adaptarem a nova realidade. Aqui

é preciso que vocês levem em consideração o limite do outro!

Vocês passarão por

inúmeros desafios:

distância, medos,

adaptação, perdas... e

passarão por tudo isso

juntos. Um deverá ser o

apoio do outro, mas nem

sempre é assim.

Infelizmente, muitos casais

passam por essa fase inicial

de forma bem atribulada,

brigando por motivos

relacioanados à dinheiro e

os efeitos causados pela

nova rotina e adaptação.

O que vocês podem fazer para superar os
principais desafios dessa mudança?
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Vocês devem  fortalecer a amizade ainda no Brasil;

A relação  precisa ser melhorada para isso ser mais suportável, brigas comuns podem

se tornar enormes com o acúmulo das coisas vividas nessa fase de mudança;

Vocês precisam aprender a serem mais pacientes um com o outro, a paciência é uma

virtude que precisamos desenvolver o máximo que conseguirmos;

Cada um precisa respeitar o espaço e limite do outro; muitos casais se tornam mais

amigos depois disso, mas muitos se separam porque a rotina gerou problemas. Cabe a

vocês escolherem o caminho que seguirão;

Desenvolva atividades sozinho, você também precisa cuidar da sua vida e da sua

mente, além de cuidar do relacionamento. Descubra coisas que gostaria de fazer no

novo país;

Desenvolvam atividades juntos: cursos ou esportes, por exemplo;

Você não deve culpar seu parceiro hora nenhuma, já venham sabendo que não é para

culpar, e sim para apoiar.

No início, é preciso que vocês curtam o novo momento que estão vivendo. Sei dos desafios

que estão encarando, do quanto é preocupante vários detalhes, mas aproveitem a fase

inicial para "sentir" a mudança, para lembrarem do porque estão ali.

Separem um pouquinho do valor que vocês trouxeram para gastarem com as novas

descobertas, bem como estabelecer uma nova rotina entre o casal. Vocês "perderam"

muitas coisas com a decisão de mudar de país, amenizar esse recomeço é fundamental para

que consigam superar de forma mais leve os desafios, bem como se sentirem mais

próximos e acharem interesses em comum, como irem a um museu, passear por uma nova

cidade etc.

Queria dar algumas dicas de algumas atitudes que vocês podem tomar estando ainda no

Brasil, para que essa fase seja mais enriquecedora, fácil de ser passada, e que sintam de

forma mais leve os impactos dessa mudança na vida de vocês:

Vivam cada fase sem pensar no que será no futuro ou o que já passou. Mas, em que

sentido? Não sejam pessimistas e fiquem tentando imaginar o que será lá na frente! Vivam

cada momento e dêem a importância ao que realmente importa, literalmente.

Não foquem demais em contagem de dias de processo burocrático, nos problemas com a

língua ou na dificuldade de adaptção, foquem no que vocês podem fazer para amenizar

esses desafios, ao invés deles se tornarem pedras tão grandes no caminho, ao ponto de

fazerem com que vocês desejem retornar.
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