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nota prévia



Quando eu era miúda (por volta da década de oiten-

ta), os meus pais foram os primeiros no meu prédio a 

separar-se. Eu tinha cinco anos, e passaram vários anos 

até eu ter uma amiga na mesma situação. Agora, ter pais 

separados é muito mais comum. Tal como as dores de ca-

beça que esse estado provoca.

Quanto aos vossos pais não sei, mas os meus eram muito 

bons a relembrar-me, a mim e ao meu irmão, que ain-

da nos amavam e que o divórcio dos dois não tinha sido 

culpa nossa. Portanto, percebi esta questão. Mas o que 

nunca percebi muito bem foi como fazer a minha vida re-

sultar enquanto vivia em duas casas. Esquecia-me sempre 

de coisas num lado ou no outro, ficava confusa com as di-

ferentes regras das casas, e deparava-me com uma espécie 

de «choque cultural» de cada vez que ia de casa da minha 

mãe para a do meu pai. («Choque térmico», também: no 

inverno, a minha mãe ligava todos os aquecedores e o 

meu pai tinha os dele sempre desligados!)

Durante algum tempo, o meu irmão e eu vivemos quase 

sempre com a minha mãe e o meu pai visitava-nos 

aos fins de semana. Depois, fui morar com o meu pai 

e visitava a minha mãe e irmão aos fins de semana e 

outras vezes durante o ano. Andar para trás e para a 

frente era uma chatice. Eu ia a pé para a escola, portanto 

precisava de dois grupos diferentes de amigos com quem 

fazer o trajeto, dependendo do bairro onde estava. Tinha 
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de carregar todos os meus livros entre as duas casas e 

dar a toda a gente os dois números de telefone para que 

pudessem tentar localizar-me (não havia telemóveis na 

altura). E quando os meus pais voltaram a casar, eu tive 

de aprender a partilhar as minhas casas com os seus 

respetivos companheiros.

Sentia-me desorientada e inquieta. E embora houvesse 

muitos livros e programas de TV a incentivar-me a falar 

sobre os meus sentimentos, eu só queria saber onde iria 

arranjar dinheiro para o almoço, quem me levaria às 

compras no regresso das aulas, quem iria descobrir se eu 

faltasse à aula de matemática, e qual deles iria decidir 

se eu podia aceitar aquele trabalho em part-time ou ir 

naquela viagem de esqui.

A questão é que, embora ainda tivesse chatices para 

resolver, saber elaborar horários, fazer malas, organizar 

e negociar seriam competências que me teriam ajudado 

muito. E é por isso que surgiu a ideia de publicarmos 

este livro. Esperamos que ele te ajude a sentires-te mais 

calmo(a), independente e são/sã (e menos com vontade de 

renegar os teus pais, de lhes roubar o carro e de chegar 

tão longe quanto o meio-depósito de combustível te levar).

A EditorA
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introdução



Os teus pais separaram-se. 
E querem que percebas ou não por que moti-
vo eles já não estão juntos, é importante neste 
momento que mantenhas a tua vida em ordem. 
Afinal, a coisa mais perturbadora da separação 
dos teus pais é ela própria ser... perturbadora.

Este é um guia prático que te ajuda a lidar com 
a situação impraticável de viajar constantemente 
entre duas casas. Quer mudes de casa todos os 
dias, uma vez por semana, ou uma vez por mês, 
o problema permanece: estás sempre em movi-
mento. Estás preso(a) no meio, e as tuas coisas 
estão espalhadas por toda a parte. Não encontras 
os livros da escola, muito menos os teus traba-
lhos de casa, e o caderno que te indica quais os 
trabalhos que tens de entregar está sempre na 
outra casa. O teu padrasto ou a tua madrasta de 
um lado trata-te como se tivesses cinco anos, e 
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o do outro parece pensar que és cinco anos mais 
velho(a) do que realmente és. Duas listas de 
regras, dois conjuntos de responsabilidades: uma 
grande confusão.

Com este livro, vais aprender a recuperar a tua 
individualidade, a ganhar mais independência e 
manter a tua cabeça e as tuas coisas juntos. Vais 
encontrar sugestões sobre como negociar com os 
teus pais para obteres as coisas de que precisas, 
bem como aprender a ser melhor a fazer a mala, 
a organizar, a poupar dinheiro, e a decorar o 
teu quarto. Também lerás testemunhos de ou-
tros jovens que passaram pela experiência de se 
sentirem «divididos» e sobreviveram. O objetivo 
é ajudar-te a sentires-te menos louco(a) e menos 
confuso(a), e mais autoconfiante, tranquilo(a) e 
inteiro(a): como uma pessoa sã a viver uma vida, 
não uma pessoa dispersa que se sente sempre 
«dividida ao meio».

Introdução 13
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A Mudança Diária

Os teus pais separaram-se, e isso significa 

que andas de um lado para o outro com alguma 

regularidade (ou não). Viver em duas casas tem as 

suas vantagens (duas semanadas, tempo exclusivo 

com um dos pais, e talvez até mais independência), 

mas também tem os seus inconvenientes, como 

provavelmente já sabes. Achas que as coisas 

poderiam funcionar melhor do que realmente 

funcionam?

Se assim for, começa por analisar a tua vida 

presente. Desta forma, podes perceber as tuas 

vantagens e desvantagens. Vê qual das descrições 

nas páginas seguintes melhor se adapta à tua 

situação atual.

19
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Visitas De Fim De Semana
Moras com um dos pais durante a semana e com o ou-
tro durante a totalidade ou parte do fim de semana.

Prós
1.  É provavelmente a situação menos perturbadora, pelo 

menos no que diz respeito à tua vida social e escolar.
2.  Não precisas de ter duas quantidades de tudo – basta 

fazeres a mala e ir.

Contras 
1.  É difícil sentires-te em casa num sítio que só visitas 

aos fins de semana.
2.  Pode ser um grande empecilho para a tua vida social 

aos fins de semana. (A tua maior preocupação pode 
ser conseguires estar ausente sem ferir os sentimen-
tos dos teus pais. Afinal, o teu pai estava desejoso de 
passar a noite a jogar Trivial Pursuit contigo, enquan-
to tu estavas ansioso(a) por passar algum tempo com 
a(o) colega da aula de biologia.)
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Sinto que não tenho um 

só lugar para viver. 

A minha casa está sempre 

a mudar, portanto nunca estou 

realmente num sítio.

.

DANIEL, 16
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Dia Sim, Dia Não 
Estás em casa da tua mãe uma noite, a seguir na do teu 
pai, depois na da tua mãe, etc.

Prós
1.  Se realmente gostas de estar com os dois pais, esta é a 

melhor solução: só estás afastado um dia de cada vez.
2.  Andar constantemente para trás e para a frente 

significa que vais precisar de um meio de transporte 
decente. E isso pode até permitir-te ter a tua própria 
mota. Talvez.

Contras
1.  Cada dia é dia de mudança, e mudar consome tempo 

e energia. Tu e os teus pais têm de estar todos em 
sintonia.

2.  Precisas realmente de dois conjuntos da maioria das 
coisas; caso contrário, estarás a viver do conteúdo da 
mochila/mala.

Gosto de poder ver o meu pai

e a minha mãe. Tenho amigos

com pais divorciados 

e nunca mantiveram contacto 

com um dos pais.

SUSANA, 14
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A Semana Dividida 
Vives a primeira metade da semana numa casa, a segunda 
metade na outra. Isto significa que vais passar alguns dias 
de escola, mais parte do fim de semana, em cada casa.

Prós
1.  Isto é um pouco menos caótico do que mudar de casa 

todos os dias; ficar algumas noites em cada casa signi-
fica fazer menos vezes a mala.

2.  Mais uma vez, consegues ver os dois pais durante o 
mesmo tempo, o que é bom se gostas de ambos.

Contras
1.  Só tens um dia de fim de semana (e uma noite!) em 

cada casa, pelo que a tua vida social pode ficar confusa.
2.  A menos que os teus pais sejam realmente 

organizados, isto pode ser bastante mais caótico; eles 
podem esquecer-se de quem deve estar a fazer o quê e 
quando.

Para tornar mais fáceis as transições, 

faz sempre algo habitual numa das casas. Sempre que 

mudo de casa, o meu pai e eu vamos ao supermercado 

à noite e fazemos corridas com os carrinhos de 

compras. Sei sempre que isso vai acontecer quando 

vou para casa do meu pai.

SOFIA, 17
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Semanas Alternadas
Vives numa casa durante uma semana inteira e depois 
mudas.

Prós
1.  Podes sentir-te mais tranquilo(a) se mudas menos 

de casa, e provavelmente vais achar que é mais fácil 
lembrares-te das coisas que deves transportar de um 
lado para o outro. 

2.  Consegues realmente passar bastante tempo com 
cada um dos pais, o que pode ser bom para o vosso 
convívio – e ficas bastante tempo longe de cada um 
para sentires saudades deles!

Contras
1.  Também podes estar longe de um animal de estima-

ção ou do teu melhor amigo do bairro, fazendo-te 
sentir saudades de casa ou simplesmente distante. 

2.  Novamente, precisas mesmo de fazer duas vezes a 
maioria das coisas, uma em cada casa. Deves ser ca-
paz de viver sem a Xbox uma noite ou duas, mas uma 
semana inteira?  

Devido à separação, é 

mais fácil teres uma boa 

relação com os teus pais.

NÁDIA, 15
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Viver em duas casas é difícil. Tens de ter 

coisas suficientes em cada casa, e chegar à casa 

do outro progenitor demora tempo. Também é 

difícil quando tens saudades de um progenitor, 

enquanto se está na casa do outro, e é difícil ter 

de dividir o teu tempo entre os teus pais 

e os teus amigos.

DIANA, 16
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Verões e Férias
Um dos teus progenitores vive noutra região (ou país) 
e só podes ficar com ele em determinadas épocas do 
ano.

Prós
1. Estar com esse progenitor sabe sempre a férias.
2.  É bom mudar de cenário e ficar longe por longos 

períodos de tempo.

Contras
1.  Abdicas bastante da tua vida social (vês os teus 

amigos fazerem planos para o verão, sabendo que 
não vais estar por perto para participar nas festas 
em piscinas e nos acampamentos).

2.  A casa dos pais, situada fora da cidade e do bairro, 
é como um país estrangeiro, sem programas sociais 
(jantar com a tia Ruth não conta) para preencher os 
teus dias.

Não consigo sair com os 

meus amigos tanto como 

antes, porque o meu pai vive 

muito longe.

LUÍSA,14
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E Agora?
Será que a tua vida se assemelha a alguma das que 
acabámos de descrever? Ou vives uma situação 
totalmente diferente? Se assim for, guarda um minuto 
para pensares nos seus prós e contras. Provavelmente 
já ouviste isto, mas saber o que se enfrenta é meia 
batalha ganha.

É ótimo saber o que está a resultar para ti, e 
reconhecer isso. Mas também é importante aprender 
a conversar com os teus pais sobre o que não está a 
resultar para ti. Próxima medida: negociar.

Não há um tempo definido para 

cada um conseguir lidar com as 

mudanças. Não há um calendário 

exato para todos; as pessoas 

reagem de forma diferente às 

situações difíceis da vida.

SOFIA, 17
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Ao longo deste livro, irás identificar os aspetos na 

tua vida que precisam de mudar, e descobrir como 

mudá-los. Mas não serás capaz de mudar muito 

sozinho(a). Fazes parte de uma unidade familiar 

(mesmo que não seja a típica família nuclear), e 

qualquer mudança pequena ou grande que queiras 

fazer terá de ser aprovada e talvez até realizada pelos 

teus pais. Então o que significa isso? Que precisas de 

aprender a negociar.

As negociações não estão reservadas às empresas e 

às salas de reuniões – é algo que fazes todos os dias. 

Quando os teus amigos querem ir comer pizza (ou-

tra vez?!), e tu concordas, desde que eles escolham 

um restaurante onde podes comer uma salada, fizeste 

implicitamente uma negociação. Estudar com o teu/         

/tua melhor amigo(a) pode ser uma outra oportunida-

de para «negociar». Se ele(a) está preocupado(a) com 

o teste de álgebra do dia seguinte, enquanto tu estás 

nervoso(a) com um exame de química, podes sugerir 

revezarem-se a fazer perguntas um(a) ao/à outro(a) 

durante quinze minutos. Dessa forma, ambos(as) vão 

falar das suas matérias.

A tua vida em casa não é diferente. Se queres uma coi-

sa, tens de saber como pedi-la aos teus pais – e saber 

do que estás disposto(a) a abdicar para a conseguir.
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10 Regras de Ouro da Negociação

Muitos de nós têm medo de negociar. Pensam: e se eu 
pedir demais? E se não pedir o suficiente? E se chatear 
os meus pais e, em seguida, ficar de castigo? Mas a ne-
gociação é menos assustadora se pensares nela como 
um jogo que podes aprender a jogar. Quer a parada seja 
grande ou pequena, aplicam-se as mesmas regras.

1. Organiza e ordena os teus objetivos
Antes de abordares os teus pais com um problema, preci-
sas de fazer os trabalhos de casa. Metade do êxito da ne-
gociação está na preparação. Para começar, pensa no que 
estás a pedir e no que estás disposto(a) a ceder. Imagina 
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que queres mais privacidade em casa da tua mãe, logo 
pede se podes mudar-te para o escritório, que é duas ve-
zes o tamanho do teu quarto e se enche de pó. Estás dis-
posto(a) a limpar o teu quarto novo depois da troca?

Ou talvez sintas que estás sempre sem dinheiro no fim 
da semana. Estás disposto(a) a fazer tarefas extras para 
ter mais dinheiro? E vais pedir um aumento da semana-
da? Decide estas questões antes de entrares no «ringue».

2. Sê específico(a) e pede só o que precisas 
Digamos que decidiste que a hora do recolher obriga-
tório em casa do teu pai é demasiado cedo e precisa de 
ser às 23h00, tal como é em casa da tua mãe. Agora per-
gunta-te porquê. 

Se começares com «preciso de me deitar mais tarde, 
como em casa da mãe», é provável que recebas logo um 
«não» ou um compromisso arbitrário («Vinte e três horas 
é demasiado tarde, mas estou disposto a experimentar 
20h30.») Mas, se explicares as razões por trás do teu pedi-
do, podes obter uma resposta diferente (os teus pais vão 
deixar-te ter amigos lá em casa até às 23h00, ou vão bus-
car-te às 22h00 e poupam-te a viagem de regresso a casa).

Certifica-te apenas de que és sincero(a) sobre as tuas ne-
cessidades. Se quiseres chegar a casa mais tarde porque 
gostavas de ficar em casa do teu/tua namorado(a), mas 
disseres que precisas de estudar com um(a) amigo(a), o 
teu progenitor pode sugerir que o(a) convides para tua 
casa. Ups.



Vida Dupla34

3. Identifica os interesses dos teus pais 
Podes saber aquilo de que TU precisas, mas sabes do 
que os teus pais precisam? Já te interrogaste sobre isso? 
Se refletires um pouco, podes não só perceber que as 
preocupações da tua mãe e/ou do teu pai são válidas, 
como também chegar a uma solução que funcione para 
todos.
Digamos novamente que queres o recolher obrigatório 
às 23h00; o teu pai quer que seja às 20h30. Em vez de 
chegarem ao compromisso das 21h30 ou de trocarem 
horas por tarefas extras, discute as preocupações 
dele por trás da exigência. Se o teu pai está apenas 
preocupado com a tua segurança (é provável), então 
telefonar de hora a hora após as 20h00 e dizeres-lhe 
exatamente com quem estás talvez seja suficiente.

4. Faz alguma pesquisa 
Decidiste que precisas de um(a) novo(a) telemóvel/mota 
e podes justificar porquê (manteres-te em contacto com 
amigos, seres menos dependente de boleias, etc.). Isso 
é um grande começo, mas sabes que os teus pais vão 
pedir mais informações. Quanto vai custar? Como é que 
tu (ou eles!) vão pagar isso? Faz uma pesquisa básica e 
pondera escrever um documento para todos lerem na 
reunião. Quanto mais dados deres, melhor será o teu 
argumento. Além disso, os teus pais vão apreciar a tua 
maturidade.
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5. Pensa onde e quando se devem encontrar  
Pensa sempre no melhor local para a tua conversa. 
Quando já estás de saída para a escola pode ser bom se 
o problema for pedir dinheiro para comprares um ham-
búrguer, mas não se o pedido for para colocar uma tran-
ca na porta para afastar a tua irmã de cinco anos. Quanto 
mais importante o assunto, mais deves marcar uma hora 
e um sítio onde todos possam estar concentrados. Para 
questões menos difíceis, podes afastar-te da «mesa das 
negociações formais». Conversas descontraídas ocorrem 
durante uma outra atividade, como a cozinhar, pescar, 
passear num museu, ou a assistir a um jogo de futebol.
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6. Decide quem precisa de estar presente
Pensa em quem está envolvido. Queres pedir boleia 
para um encontro na sexta-feira à noite? Provavelmen-
te, podes resolver isso a sós com a mãe ou o pai. Mas 
e se tu e o teu irmão vão ambos sair, e ambos querem 
pedir boleia, e a ideia de saíram a quatro não agrada 
a nenhum de vocês? Ou talvez tenhas encontrado um 
acampamento de verão a que gostarias de ir, ou até 
um trabalho de verão que gostarias de aceitar – longe 
das casas dos teus pais. Em situações como esta, con-
vém reunir um grupo.
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Pode parecer assustador ter uma reunião de toda a fa-
mília com padrastos/madrastas e irmãos (ou mesmo os 
dois pais separados), mas juntar toda a gente para en-
frentar um problema pode ter ótimos resultados. Vais 
descobrir que há mais perspetivas na sala para ajudar 
a encontrar uma solução criativa, e ninguém se sente 
menosprezado ou considerado um «inimigo» porque 
não fez parte da conversa.

7. Ouve 
Um dos elementos mais importantes da negociação 
é ouvir. Isso não significa indicar que «estou mais ou 
menos a ouvir-te, mas ocupado a formar uma resposta 
na minha cabeça».
Significa realmente ouvir o que os outros têm a dizer. 
Dá a tua total atenção à pessoa que está a falar e pede 
ao grupo que faça o mesmo. Isso faz com que as pes-
soas incluídas na tua discussão sintam que te impor-
tas com o que estão a dizer; por sua vez, torna-as mais 
recetivas às tuas ideias. Ouvir bem também te ajuda-
rá a perceber o que vai irritar o teu público e o que o 
fará apoiar-te. E podes até compreender as razões dos 
outros familiares.
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8. Sejam parceiros, não adversários 
O maior erro que uma pessoa pode cometer numa 
negociação é o erro de atitude: em vez de considerar 
as outras partes como adversários, considerá-las como 
parceiros. (Que, curiosamente, é o que são.) Juntos, 
o vosso objetivo é encontrar soluções favoráveis que 
deixem todos contentes – pelo menos a maior parte do 
tempo.

Trabalha em equipa com os teus pais. 

Fazer isso irá permitir-te aprender com eles. 

Eu estive zangado  com os meus pais durante 

bastante tempo por se terem divorciado. Pensei 

que era egoísta da parte deles. Mas isso só tor-

nou as coisas piores. Eles também precisavam 

do meu apoio e do meu amor. Quando cresci, 

perdoei aos meus pais e senti-me extremamen-

te orgulhoso deles por superarem um obstáculo 

tão grande como um divórcio.

CARLOS, 24
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9. Mantém a calma 
OK, apresentaste 
bem o teu caso, 
ouviste as 
preocupações 
da outra 
parte, usaste 
todas as tuas 
competências de 
negociação, e ainda 
assim recebeste um «vou 
pensar nisso». Faças o que fizeres, não percas a calma. 
Isso só vai dar cabo das tuas hipóteses.

Em vez disso, percebe que um «vou pensar nisso» 
é realmente um bom sinal – não é um «não»! Além 
do mais, aceita que não irás sempre obter um sim, 
não, ou uma contraproposta imediatos. Não esperes 
resolver cada problema com uma conversa. Em vez 
disso, espera por uma nova conversa, e mantém-te 
calmo(a) e focado(a). Os teus pais querem sentir que 
estão a tomar a melhor decisão possível; deixa-os fazer 
perguntas e, se necessário, consultar o travesseiro.

10. Sê tu próprio(a) 
Seja qual for a tua negociação, não tentes ser tão 
implacável como um detetive do CSI. Fala com o 
coração, sê tu próprio(a), e deixa vir ao de cima as 
tuas melhores facetas. Os teus pais vão responder 

NÁDIA, 15

Precisas realmente de cuidar 

de ti e não te esqueças de contar 

aos teus pais como a separação 

está a afetar-te.
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mais positivamente se fores adorável do que se 
fores dramático(a), espertalhão/espertalhona ou 
manipulador(a). 

No final, é importante lembrares-te de que podes 
não acabar com tudo o que queres. Podes conseguir 
algumas coisas, mas não no período de tempo que 
desejas. E às vezes a resposta vai ser realmente «não». 
Por enquanto. Mas a tua vida estará sempre a mudar, 
tal como os sentimentos dos teus pais à medida 
que cresces. Se não conseguiste hoje o que querias, 
não penses que foi tudo em vão. Algumas coisas 
levam tempo, como polir uma grande rocha. A tua 
negociação de hoje pode ter apenas lançado as bases 
para uma diferente daqui a seis meses. Ou até seis 
semanas. Então, acima de tudo, tem a conversa!

Quando os meus pais 

se separaram, puderam 

finalmente ser quem queriam. 

Também senti que o meu 

lugar era ali e que era uma 

parte importante da família.

SOFIA, 17
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O meu pai ia levar-me 

a casa da minha mãe 

uma hora mais cedo 

do que o habitual para 

eu poder ir ao grupo de jo-

vens. Fiquei-lhe muito grata, 

porque sabia que ele estava a ab-

dicar de uma hora do nosso tempo jun-

tos para me levar lá. Então, a minha mãe 

ligou para o meu telemóvel enquanto o meu pai e eu 

estávamos no carro e perguntou se eu queria ir antes 

a um quartel de bombeiros assombrado. Era um sí-

tio onde os meus primos e eu íamos todos os anos, e 

aquela era a última noite em que estava aberto.

Eu queria mesmo ir, mas o meu pai ficou furioso por 

eu querer faltar ao grupo de jovens depois de todo o 

trabalho que ele tivera para me levar cedo a casa da 

minha mãe. Fui ao quartel assombrado e diverti-me 

imenso, mas senti-me mal por ter irritado o meu pai. 

Mais tarde pedi-lhe desculpa, e ele aceitou e disse 

que iria continuar a levar-me a tempo ao grupo de 

jovens.

Os 
Melhores 
(e Piores)
Momentos da 
Vida Dupla

ANA, 14



Os teus pais separaram-se e agora tens 
duas casas onde morar, e há tudo a dobrar. 
Isto só pode ser bom. Ou será que não? 

••  As manhãs em que nunca sabes onde estão as tuas coisas  As manhãs em que nunca sabes onde estão as tuas coisas

•  As regras da mãe, que são exatamente opostas às do pai  As regras da mãe, que são exatamente opostas às do pai

•  Os jeans que adoras, mas que estão sempre na outra casa  Os jeans que adoras, mas que estão sempre na outra casa

•  O teu melhor amigo, que nunca sabe para onde deve ligar  O teu melhor amigo, que nunca sabe para onde deve ligar
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Os teus pais estão separados, masOs teus pais estão separados, mas

A TUA VIDA NÃO TEM DE ESTAR DIVIDIDA!A TUA VIDA NÃO TEM DE ESTAR DIVIDIDA!

Se tudo isto faz sentido, este livro é para ti! Se tudo isto faz sentido, este livro é para ti! 


