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REPORTAGEM ESPECIAL

DIÁLOGO É O PRINCIPAL
SEGREDOS PARA TER UM
CASAMENTO DURADOURO
Casais revelam o que fazem para manter feliz a vida a dois

RAQUEL LOPES
rflopes@redegazeta.com.br

Aspessoasadmiramosca-
sais que dão certo, sejam
famosos ou anônimos. E
sempresurgeavontadede
perguntar:qualéa fórmu-
la para ter uma vida a dois
duradoura?Embuscades-
sa resposta, A GAZETA foi
atrás de histórias de casais
comrelacionamentossóli-
dos, muitos deles cons-
truídos por décadas, mui-
tas décadas.

É o caso de Ezídio Faé e
Sabina Valani Faé, juntos
há 70 anos. Talvez seja
mais tempo do que a sua
idade,leitor.Paraeles,ose-

gredo para conviver sob o
mesmo tempo é ter respei-
to e muita paciência. “É
preciso respeitar o outro,
além de fazer também que
os filhos nos respeitem”,
explica Sabina.

Mas não é preciso ter
tanto tempo assim de casa-
mento para dar conselhos.
OcasalCarinaRamos,39,e
Alzir Vargas Ramos, 48,
têm 16 anos de casados,
quatro vezes menos que
EzídioeSabina,masdesta-
ca que os desafios da vida
ficam menores e

mais fáceis de serem supe-
rados com diálogo.

“Com o tempo, fomos
amadurecendoorelaciona-
mento. O melhor jeito para
nós é o diálogo. Esperamos
passar a hora que estamos
chateados,nosacalmamos,
eentãosentamosparacon-
versar. Fica tudo mais fácil
assim”, afirma Alzir.

Carina
pontua
que no
início

eles achavam que o casa-
mento era algo que anula-
ria a vida particular dos
dois, haviaatébrigaquan-
do queriam sair sozinhos.
Só que isso foi mudando.
Agora, compartilham o
tempocomos filhoseami-
gos. “No sábado, por
exemplo, ele se reúnecom
os amigos e joga futebol.
Isso no início era uma bri-
ga”, comenta.

Segundo a psicóloga
Penelope Zecchinelli
Sampaio, é sempre um
problema a pessoa achar
que a partir do momento

que está casa-
da deixa

O casal Alzir Ramos e Ca-
rinaRamosconseguiuama-

durecer o jeito de se rela-
cionarcomotempo.Os

dois se conheceram
porcausadairmã

de Carina, que
era do mesmo
círculo de ami-

zades de Alzir.
Ele foi para os

Estados Unidos duran-
te o namoro e o casal ficou
secomunicandoporcartae
telefone por quase três
anos. Em 1999, Carina foi
paraopaís comamãepara
conhecer o local em que o
namorado vivia. Ela vol-
tou e no final do ano ele
chegou ao Brasil para
que pudessem se casar.

No entanto, os dois
voltaram para os EUA,
onde tiveram Calebe,
de 13 anos, e Maria
Eduarda, de 11, e fi-

carampormais10anossem
encontrarcomosfamiliares
que estavam no Brasil.

“A ida para os EUA nos
uniu muito porque só tí-
nhamos um ao outro. No
início era uma paixão lou-
ca, e não queria dividir
com ninguém. Hoje, en-
tendemos que o amor não
pode sufocar, caminha la-
do a lado”, disse Carina.

Ela e os filhos voltaram
dos EUA em 2008 e Alzir
chegou no ano seguinte.
“Essefoiummomentomui-
to complicado. Eu já estava
trabalhando e ele tinha que
arrumar trabalho. Lidar
comissofoimuitodifícil.Pa-
ramimtudofoiumrecome-
ço. A única coisa que tínha-
mos para superar isso foi
Deus. Com Deus acredita-
mos na força do casamento
que construímos ao longo
desses anos”, finaliza.

Três anos de distância
não separaram casal

Calebe, Carina, Alzir e
Maria Eduarda não
abrem mão da
convivência
em família
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de ser um sujeito.
“O grande desafio é

equilibrar e manter quem
você é, mas fazendo parte
de um casal. E não, por
exemplo, um homem
abandonar o futebol com
os amigos, e a mulher, a
saída com as amigas”.

Para a especialista, co-
locar-se no lugar do com-
panheiro,manterorespei-
to,odiálogoesemprelem-
brar dos motivos de estar
com essa pessoa são algu-
mas das formas de manter
o relacionamento dura-
douro. “A relação a dois
tem que ser para deixar a
pessoa mais feliz”, diz.

“O grande
desafio é
equilibrar e
manter quem
você é, mas
fazendo parte
de um casal”
—
PENELOPE ZECCHINELLI
SAMPAIO
Psicóloga


