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Médico e militar contam que pais motivaram escolha da
profissão
A relação entre pais e filhos pode ser um ponto referencial profissional, acredita a psicóloga e psicanalista Júlia Ramalho Pinto.
Ela ressalta, no entanto, que este ponto pode ser um guia a ser seguido, evitado ou mesmo ultrapassado, dependendo de
como o convívio com o trabalho ocorre.

Segundo a especialista, cerca de 90% das empresas do mundo são familiares. No ramo de negócios isso é muito natural. Mas
alguns fatores modificam essas relações e a forma de receber os ensinamentos. Antes verticais, elas tornaram-se horizontais.
O que não anula, porém, a importância da orientação familiar. “Vivemos em um mundo com uma pluralidade tão grande que
a gente se perde. Então a referência de alguém próximo é sempre recebida de uma maneira diferente”, analisa.

Os reumatologistas Boris e Achiles Cruz, filho e pai,
trabalham juntos em Belo Horizonte (Foto: Pedro Ângelo/G1)Alguns exemplos apontam que o referencial profissional passado
entre as gerações ainda é comum e reafirma como ele pode ser positivo. Nas palavras do reumatologista Boris Cruz, de 40
anos, entre ele e o pai há uma "porta sempre aberta”. O mineiro divide com Achiles Cruz, de 76, não somente a especialidade
na medicina como também a universidade em que se formaram e a sala de um prédio comercial, na Região Centro-Sul de
Belo Horizonte, onde ficam a clínica de reumatologia, onde trabalham.

Desde a infância, Boris sabia que seria médico. Para ele, o pai, que nasceu no Maranhão, teve um papel fundamental no
momento da escolha definitiva, na adolescência. “Ainda que o meu pai procurasse não exercer nenhum influência forte, eu o
via como exemplo e uma referência”, disse.

Segundo Boris, atualmente, como são vizinhos de porta, há um auxílio diário entre os dois. “Eu ganho muito da experiência
que ele já tinha. E eu pude trazer uma renovação também. É uma cumplicidade. Uma via de ajuda mútua. Esse talvez seja o
maior benefício”, afirmou o reumatologista.

O pai de Achiles também era médico – até então o único da família, segundo o maranhense. O experiente reumatologista
disse que antes só havia engenheiros entre os familiares. Uma tradição que já demonstra mudança com as três gerações de
médicos. Boris Cruz tem um filho de oito anos. Perguntado sobre a carreira que o menino demonstra pretender seguir, Boris
ainda não arrisca: "Ele é muito novinho. Está longe de saber o quer fazer".

Na família Mota, os filhos Cléber e Adelson seguiram a
carreira militar do pai (Foto: Michele Marie/G1)Outro exemplo é o do suboficial da Aeronáutica Cleber Nogueira da Mota.
Nascido em Belo Horizonte, ele representa, junto com o irmão e tentente-coronel aviador, Adelson Nogueira da Mota, o centro
de uma família de militares da Força Armada. O pai, 1º sargento reserva reformado há cerca de 20 anos, José Máximo da
Mota, partilhou com eles, desde a infância, os ensinamentos do militarismo; o que mais tarde nortearia três netos. Vindo do
Exército Brasileiro, onde teve a oportunidade de prestar serviço, inclusive, no Egito, o 1º sargento já era músico e enveredou
pela carreira na Força Aérea ao fazer concurso em Barbacena, Minas Gerais. Lá, Cleber e Adelson viam a profissão, nos olhos
de criança, como um caminho natural para vida.

“Meu pai era trabalhador rural. Não incentivava, não conhecia”, conta o patriarca. Já ele, ao falar sobre a sequência que
despontou na família, alegra-se: “Dei o incentivo a eles. É um orgulho, me sinto recompensado”. A satisfação é confirmada
pelos filhos. O suboficial Cleber Mota seguiu os passos do pai como músico na Aeronáutica. “A convivência do dia a dia
direciona sim. Aos 18 anos, eu tive o interesse de entrar na Força Aérea e agora completo 30 anos de serviço”, diz.

Netos de José Máximo da Mota também seguiram carreira,
como o pai e o tio (Foto: Cleber Mota/Arquivo pessoal)Esta influência foi passada aos três filhos. Nascidos em Belo Horizonte,
todos caminham pela trajetória militar. Uma é tenente pedagoga em São José dos Campos (SP), outra é sargento em Anápolis
(GO) e o caçula é aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, na cidade da Zona da Mata de Minas Gerais,
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onde o avô começou.

O irmão aviador demonstra o mesmo amor pela profissão e conta que, embora ainda crianças, acredita que os filhos seguirão
o mesmo trajeto da família. “Tem uma festividade aqui que chama ‘Os Portões Abertos’ e eles vem passear, já admiram. De
vez em quando entram no avião pra ver”, conta com expectativa.

Os dois irmãos abrem caminho, porém, para outras escolhas. “Mostrei uma gama de profissões além do militarismo, mas os
três mostraram esse encantamento. É uma vida dura, mas prazerosa. A gente sabe das nossas responsabilidades”, fala o
suboficial.

* Contribuiu para esta reportagem Michele Marie.
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