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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Todas as informações contidas neste e-book advêm das minhas experiências e 

aprendizados pessoais como uma cidadã brasileira que há pouco mais de uma 

década decidiu romper muitos dos seus medos e partir para viver em um país 

estrangeiro, assumindo o papel de imigrante ilegal sem perder o protagonista da 

minha própria vida.  

Tenha a certeza que todas as dicas e passos contidos neste material são 

eficientes para qualquer pessoa que esteja disposta a implementá-los 

corretamente. Embora, todo o esforço que investi neste material tenha sido para 

proporcionar a mais alta qualidade possível de informações, não existe garantia 

de resultados e eu não me responsabilizo pela implementação, por parte do 

leitor. Recomendo que você utilize as informações deste e-book, ajustando-os 

de acordo com as suas necessidades e condições. 

Em alguns momentos da sua leitura, é possível que você encontre algumas 

frases, textos ou dicas que são propriedades dos seus respectivos donos e são 

usados aqui, apenas, como referência. 

Em nenhum momento deste e-book há a intenção de desrespeitar, difamar, 

insultar ou menosprezar qualquer pessoa ou instituição e se, por acaso, alguém 

interpretar mal qualquer escrito, quero deixar claro que não houve jamais 

qualquer intenção da minha parte, em fazê-lo. Se por acaso, você considerar 

que algum escrito contido neste e-book dá uma conotação desrespeitosa, por 

favor, pode conectar diretamente com o meu e-mail  

de informações e suporte https://whats.link/equipodeapoio 

  

 

 

DIREITOS RESERVADOS 

Todos os direitos sobre este e-book estão reservados e protegidos. Portanto, 

você não pode vender, copiar ou reproduzir o conteúdo, nem em parte nem no 

todo, em quaisquer meios de distribuição e mídia. Qualquer violação destes 

direitos estará sujeita a sanções legais.  

 

 

https://whats.link/equipodeapoio
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Eu passei tanto tempo querendo emigrar sem saber, exatamente o que 

fazer e como fazer que, quando me dei conta, já havia passado mais de 

20 anos.  

 

20 anos, segurando a corda!! Até que um dia eu resolvi soltá-la e mergulhei 

de cabeça no velho continente. 

 

Costumo dizer que, já nasci com alma e coração para emigrar. já nasci 

com este desejo latente de sair do Brasil, para conhecer outros mundos. 

Mas, o tempo passa e você cresce. Você se apaixona e aí vêm os filhos. 

Cada vez que o seu sonho vem à tona, algo de novo acontece e aí está 

você, outra vez, metendo seus sonhos na “gaveta dos sonhos frustrados” 

ou naquele “arquivo semimorto” – você conhece alguém assim? 

 

Nos idos 2007, eu me encontrava numa encruzilhada e, naquele momento, 

eu acreditei que qualquer lugar servia, qualquer país servia, qualquer 

pessoa servia. Na verdade, a única coisa que passava pela minha cabeça, 

era ir embora e começar do zero em outro país. E assim, fiz, sem planos, 

sem lenço e sem documentos, literalmente. 

 

Morar na Espanha era a minha opção, desde o primeiro instante em que 

pensei que, um dia, iria viver em um país estrangeiro. Contudo, depois de, 

apenas, desejar durante muitos anos, Espanha deixou de ser uma 

prioridade, eu não tinha um plano definido. Cansada de tanto esperar, eu 

achei que fazer planos, nessa altura da vida, seria uma perda de tempo.  

 

Qualquer lugar não 

serve 
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A única coisa que eu queria era ir embora e, o único “plano” que eu 

conseguia enxergar, era o de que “qualquer lugar serviria”. Este foi o 

começo para ir encontrando demasiadas pedras no caminho e fazendo 

com que a minha jornada fosse mais árida do que eu merecia. 

Assim que, escolhi qualquer lugar e, portanto, escolhi o lugar errado e, 

claro...quebrei a cara. Deixa eu contar para você sobre este primeiro 

episódio, nesta minha jornada como emigrante. 

 

A minha primeira viagem internacional ocorreu quinze dias, antes de vir 

para Espanha.  

 

Depois de pensar, pensar e pensar, eu peguei a minha maleta, me despedi 

da minha família e voei, rumo a Dublin/Irlanda. Naquele momento, Irlanda 

passou a ser a “bola da vez”.  

 

Não havia, na minha cabeça, nada mais que “qualquer lugar serve”. 

 

ERRADO!!! QUALQUER LUGAR NÃO SERVE! 

 

Um voo que, para mim, durou uma eternidade entre sair do Brasil, 

permanecer em uma salinha do aeroporto de Londres e logo retornar ao 

Brasil.  

 

Eu era uma intercambista, com tudo certinho (host family confirmado, 

esperando-me em Dublin, escola de inglês confirmada e, comprovante 

pago...) – Confesso a você que, o meu desejo, era ficar por lá mesmo. 

 

Quando me barraram na catraca, me perguntaram um trilhão de coisas, 

diga-se de passagem, em inglês. O passo seguinte foi encaminhar-me a 

uma saleta e vasculhar a minha maleta, de cabo a rabo.  
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Gente! Eu estava tão orgulhosa! Era a minha primeira viagem internacional 

e, fiz questão de usar a camiseta da agencia de intercâmbio, com a frase 

“i`m a student”. Acho que, na realidade, o que fiz foi chamar a atenção, 

daquela gente da imigração. Imagina! Uma mulher quarentona, com uma 

camiseta de estudante. Ninguém acredita, né?  

 

Encontraram algo que você não deve levar jamais, se a sua intenção é 

emigrar e começar uma vida nova em um país estrangeiro.  

Bom, dentro da minha maleta eu levava um belo cartaz, com desenhos e 

frases de motivação do tipo: “seja feliz”, “vá com Deus”, “volte logo”, “nunca 

se esqueça da gente” e outras coisas do tipo e, claro, assinado por todooo 

o meu clã (minha família). 

  

 

 

 

O que, com certeza confirmou a suspeita daquela gente da imigração 

sobre as minhas reais intenções.  

Veja que cartaz de despedida da minha família e 

que os da imigração de Londres encontraram na 

minha mala  
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Bom, resumindo: me “plantaram” numa saleta, por mais de 12 horas, me 

fizeram “tocar piano” e me fizeram assinar um montão de formulários em 

inglês.  

 

Caramba! Naquele momento, eu não sabia dizer “yes” ou “no”. E a minha 

frustração, quando colocaram o carimbo em forma de “cruz” no meu 

passaporte? Me fizeram retornar na mesma aeronave, que me levou até 

ali.  

 

Se você não sabe o que significa a “cruz” no seu passaporte, eu lhe digo 

agora.  

Significa que você foi inadmitido, significa que não deixaram você entrar 

no país, significa que você não é bem-vindo. 

 

Não sei se você já passou por isso. Mas, eu posso lhe dizer que, a 

sensação é de impotência. Você se sente como se fosse um trapo velho. 

Quando você sobe no avião, de volta a casa, você é o primeiro que entra 

e, é o último que sai (igual a bandido).  

 

Voltei para o Brasil, no mesmo avião que me havia levado até Londres. As 

longas horas que passei no voo, me fizeram chorar de decepção e pensar 

na merda que eu tinha feito. Sair de casa sem planejar, sem definir, 

realmente, para onde você quer ir, sem fazer seu checklist da viagem. Sem 

dúvida alguma, é um grande e monstruoso erro.   

 

O que faz a diferença, realmente, não, apenas, na questão “viagem”, mas 

durante todo o seu processo de vida em outro país é quando você entende 

que, o planejamento deve vir antes de pegar a sua maleta e ir embora de 

casa. 

 

Ser inadmitida e retornar ao Brasil 24 horas depois de haver partido, foi 

como um murro no estômago. Além de ver todas as minhas economias 

irem “pelo ralo”.  
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Sem um “puto duro” (expressão espanhola para dizer: “sem um tostão 

furado”), naquele dia, o meu sonho de emigrar havia se transformado em 

uma triste ilusão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas, como disse o poeta:  

“NEM SEMPRE ENGATAR A RÉ, SIGNIFICA VOLTAR” E 

COMO NUNCA FUI DE FICAR “CHORANDO O LEITE 

DERRAMADO”, ERA HORA DE RECOMEÇAR. 
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Parei de chorar e parei de sentir-me como se eu fosse a última das 

criaturas e voltei à luta porque entendi que havia perdido uma batalha, 

mas não perdi a guerra.  

Quinze dias, após minha curta trajetória pela Europa, nas salas de 

imigração do aeroporto de Londres, comecei a planejar minha próxima 

viagem, dessa vez para Espanha e dessa vez, mais fortalecida. Afinal, se 

a dor não lhe matar, você ficará mais forte, verdade?  

 

Se eu perguntasse agora: “como você quer fazer, realmente, para 

realizar o seu sonho de viver em um país estrangeiro? Provavelmente, a 

muita gente não me diria como iria fazer, mas, responderia algo assim:  

“Luci, eu quero subir no primeiro avião e ir embora daqui”  

 

E, se eu perguntasse: “Para onde você quer ir? ” - A maioria, 

certamente, diria: “Para qualquer lugar”. 

 

Se esta for a sua resposta, então, eu lhe recomendo mudar, de imediato, 

o seu quadro mental e perguntar a você mesmo, o seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qual é o meu 

Norte? 
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Esta é a primeira pergunta que você precisa responder, agora mesmo. 

Seja claro na sua resposta porque, se você não sabe qual é o seu 

objetivo principal, você vai ficar dando voltas.  

 

Então, comece a definir qual é o seu “Norte”. 

A seguir, você vai encontrar algumas perguntas que pode lhe ajudar 

nesta busca. Anote as suas respostas. Agregue outras perguntas que 

pareçam importantes neste seu plano de emigrar. 

Quantas pessoas você conhece que, dizem algo do tipo: “no mês “x”, eu 

vou pegar o avião e vou embora deste país. Elas não definem nada e, 

claro, quebram a cara, muitas vezes.  

 

Pessoas que desejam algo, mas não estão dispostas a se preparar, 

provavelmente, terão um resultado parecido ao que eu tive, na minha 

primeira viagem fracassada.  

Você não precisa mais passar por isso. Sua jornada pode ser menos 

árdua, se você aprender com quem já conhece o caminho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crie seu kit de sobrevivencia. Faça um checklist. Anote na sua 

agenda.  

Planejar é o primeiro passo para não dar com os burros n`água e 

depois ficar chorando leite derramado 
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Vá ajustando as suas velas e trabalhe 

com disciplina e intensidade. Responda 

as perguntas abaixo e agregue outras 

perguntas que pareçam importantes 

para você. 

 

1) Para onde eu quero ir? 

................................................................................. 

2)  Quando eu quero ir? 

............................................................................ 

3)  O que eu quero ser? 

................................................................................... 

4)  O que eu quero fazer? 

................................................................................... 

5)  O que eu quero ter? 

.................................................................................... 

6)  O que eu quero compartilhar? 

.................................................................... 
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O passo seguinte pode ser você construir o seu Mural de 

Propósitos e Realizações. Eu construí o meu Mural e continuo 

utilizando ele para ajustar a posição das minhas “velas” e seguir 

adiante. 

Você PODE fazer o mesmo! Eu tenho certeza que, planejando 

você chegará mais rápido a seu destino e com mais alegria. 

 

Você merece ser feliz. 

Um bocado de beijos 

Luci Cavalcanti 

 

 

 

CONTRUA 

O SEU 

P&R 



11  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luci Cavalcanti é formada em Direito. Amante do empreendedorismo 

digital, ela acredita que, hoje, é o melhor caminho para gerar negócios 

lucrativos, além de acreditar, também, que a internet é um fenômeno 

social, capaz de aproximar pessoas que, de outra maneira, não seria 

possível. 

 

Luci Cavalcanti é Co-Fundadora da empresa 3wTours e Presidente de 

A.S.A/Esp., uma Entidade Social espanhola, ligada à formação para o 

empreendedorismo. 

 

Em 2004, desistiu dos 17 anos do setor público para fazer o que, 

realmente, daría cantar que coração. 

 

Nessa época, Luci criou a BSConsulting e “mochilando” de cidade em 

cidade, fez palestras para estudantes e profissionais sobre o poder da 

comunicação. 

 

 

O QUE FALARAM SOBRE LUCI CAVALCANTI 
   

“Luci, você não traz, somente, informação sobre emigração. 

Você traz aprendizado de vida. É surpreendente ver como você 
se supera, principalmente, nos seus vídeos, Não tem um minuto 
que não haja riqueza, sabedoria e boa informação. Digo isso, 
por que estou acompanhando vários canais do gênero e você é 

a melhor, sem sombra de dúvidas. Meus parabéns!”   

-  Maykom Mordrakma - 
       

“Estou amando os seus vídeos. Eles são realistas, sem querer 

matar os sonhos de ninguém.... Ansiosa para ver os outros!”   

- Carol Holanda - 
       

“Estou muito feliz com os seus vídeos. Você nos ensina a não 

temer os desafios”. Obrigada.  -  Salvador Sanchez - 

               

“Estava vendo teus vídeos. Parabéns! Pela garra e 

determinação. Muito bom rever você, Te desejo muita sorte e 
muito sucesso nos seus projetos, Você sempre foi muito valente. 

Bateu saudade. Grande beijo”   

- Maira Joselia Lelis - 
 



12  
 

Em 2007 tomou uma tremenda decisão - como ela mesma diz: “sai do 

aquário”, “saltei no vazio”, “abri a porta do desconhecido” – e foi aí, 

quando ela decidiu emigrar e reinventar-se uma vez mais, pessoal 

e profissionalmente. 

"Tudo que construí até hoje esteve fundamentado em sonhos ardentes, 

muita dedicação e trabalho duro. Quando saltei no “vazio” em um novo 

país, eu vim com a mochila vazia, um tanto assustada, sem lenço, sem 

“documento” e sem grana.  

Agora, minha mochila está repleta de experiências enriquecedoras. 

Agora eu posso compartilhar estas experiências com pessoas que 

querem vir a viver na Espanha, para que possam trilhar o caminho com 

confiança.”  

 

 

 

LUGARES ONDE VOCÊ PODE ME ENCONTRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/espanhamelhoresdicas/ 

https://bit.ly/2Rymudc    

https://www.facebook.com/lucicavalcantiOficial 
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https://whats.link/espanhamelhoresdicas 

lucicavalcanti2020@gmail.com 
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