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Queridos amigos, bom dia! Uma ótima sexta-feira para você e 
toda sua FAMÍLIA. Esse é o tema de hoje: FAMÍLIA. Não acredito em receitas 
ou fórmulas mágicas para os problemas que cotidianamente assolam as 
famílias. A cada novo dia fica difícil contabilizar o número de lares desfeitos; 
de repente o “até que a morte os separe” perde a relevância e o que 
importa mais é “ser feliz”. 

 
Costumo brincar com os colegas de trabalho que a “moda” da 

vez é fazer um upgrade do cônjuge; é trocar aquele antigo “sistema 
operacional”, cheio de bugs, por um mais novo, preferencialmente 10 anos 
mais novo e, então, tudo se resolverá e o “felizes para sempre” será 
incorporado a essa “nova” união. Mas será mesmo? Tenho a firme convicção 
que não. Não demorará muito e alguns bugs começarão a surgir nessa nova 
relação, causando erros de leitura e travamentos. Não demorará muito e será 
imprescindível um boot forçado e uma nova formatação da relação. 
 

No escrito a seguir, de Sérgio Garbati Gorestin, vamos descobrir 
como trabalhar esse dilema entre prover financeiramente e proporcionar 
presença e afeto a família. Sigamos ao escrito:  

 

PEQUENO MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA DA FAMÍLIA 
Sergio Garbati Gorestin  
 
A família e o trabalho   
 
Desligou o ar condicionado e as luzes, uma certa hesitação o fez 

retornar antes de fechar a sala e verificar de novo se o "ar" estava desligado. 
Eram nove da noite. Um tanto feliz por ter trabalhado e produzido muito, um 
tanto triste por estar distante tanto tempo de casa.   

 
Liga o carro, a garagem do prédio de escritórios ainda estava um 

terço ocupada e parte em direção à sua casa. Não há poucos carros na rua e 
ele pensa que não é só ele que trabalha até aquela hora. Mas será que 
começaram tão cedo também?   

 
São doze horas de trabalho, sem contar a ida e vinda de casa, 

mas afinal como morava perto não era para contar mesmo. Chegou no prédio, 
viu a cara sonolenta do porteiro e se lembrou como tinha sonhado ser um 
profissional "com a agenda e muito ocupado" e agora isso já não parecia ser 
tão importante.   

 
Abre a porta, e o filho caçula corre para abraçar o pai. Este é o 

sinal de que terá um árduo trabalho para acordar o filho carinhoso no dia 
seguinte. A esposa o beija, risonha, mas ele sabe que daqui a pouco ela 
pegará no sono, enquanto ele tenta se desligar do dia, vendo um filme na 
TV... Sente muitas saudades dos seus, mas hoje está cansado. Muitos dias se 
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repetem assim. Há até dias em que a animação dá e sobra para brincar com os 
filhos e depois "brincar" com a esposa. Mas hoje não.   

 
Esse homem, como muitos homens e mulheres, se vê preso no 

dilema de cuidar da família ou cuidar da família. De prover condições 
financeiras ou de prover presença e afeto.   

 
É verdade que muitos homens e mulheres se escondem no 

trabalho dos seus parceiros e mesmo dos seus filhos. Algumas pessoas, apesar 
de reclamarem de solidão, não toleram o contato afetivo.   

 
Homens e agora mulheres também se obrigam a "vencer" na vida, 

a ter cada vez mais, ou a ter maiores apartamentos carros e, é claro, ao 
cultivo de uma bela úlcera estomacal. Filhos pedem brinquedos e nossa 
atenção e se não se tomar cuidado, com o tempo, só pedirão os presentes. 
ADIVINHEM! Idem com as esposas, que podem ao longo do tempo apenas 
lembrar da conta bancaria, mas não exatamente da última vez que se 
beijaram.   

 
OK! Então como fazer?   
 
Alguém vai falar que é preciso equilíbrio. Ah! Palavra preciosa, 

mas que geralmente não tem o menor sentido. Como atender a gregos e 
troianos?   

 

 É manter-se incomodado com a situação.   

 É não se acomodar em não ver os seus filhos tanto quanto 
gostaria.   

 É não aceitar ver sua mulher ou homem menos do que o seu 
coração pede.   

 É não se conformar com todas as horas gastas no trabalho, 
mesmo que você tenha que cumpri-las.   

 Seus amores precisam saber que você não desistiu deles, 
muitas vezes isso já é profundamente importante e quase o 
suficiente para eles.   

 Ligue dez vezes por dia, se for a única coisa que você puder 
fazer. Mas faça!   

 Rebele-se! Mostre sua angústia e seus filhos gostarão de 
saber que você quis estar ao lado deles.   

 Mas não se faça de vítima chorona. 

 Portanto: seja responsável, mas também tente ser livre.   
 

 
Fonte: http://www.familia-relacionamento.com.br/   

 


