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Nas primeiras férias (minimamente) bem-remuneradas de minha vida, recebi uma grana, que me
permitia fazer algo além de gastar um dinheiro que mais tarde faria falta em outra coisa. Nessa
ocasião, meses antes, decidi planejar uma viagem rumo à terra onde tudo fica melhor, refogado
com banha de porco. Para onde? Minas Gerais.

Acontece que, depois de parcelar em trocentas vezes (no cartão de minha mãe) as passagens mais
baratas que pude encontrar online, sob a pena (ou deleite em outras ocasiões) de ter Celira como
minha acompanhante. Minha cabeça, meu estômago e meu coração ficavam em êxtase só de
imaginar a tamanha expedição gastronômica que faria em Belo Horizonte. Pesquisei, previ,
perguntei, busquei opiniões daqueles que respeito (salve Júlio Bernardo), e mapeei as possibilidades
mais saborosas e instigantes que poderia saborear.

Como o bom prazer na vida, é uma deliciosa surpresa, logo no primeiro dia, estávamos em busca de
conhecer museus, o mais próximo de nós, era o MAO (Museu de Artes e Ofícios). Ainda em frente,
quando atravessamos a praça, demos de cara com um grupo acompanhado de uma historiadora,
que guiaria a todos numa visita. Perfeito! Pedimos licença e nos misturamos aos demais turistas e
curiosos.

Lá dentro fiquei impressionada, em como dei um tiro certeiro ao escolher aquele museu. Ao lado de
uma das mais movimentadas estações de metrô de BH, o MAO, funciona onde antes existia a
Ferrovia Central do Brasil, conhecida por conectar as províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais ao Distrito Federal. 

 Me alegrei muito nessa visita guiada, ao perceber a qualidade e relevância do acervo do museu, e a
importância de contar a história e nuances do trabalho e de seus trabalhadores. Inclusive, em
homenagem ao proletariado envolvido na construção do museu, seus nomes foram gravados, em
um túnel subterrâneo que conecta setores logo abaixo das linhas do trem. Impressos na parede
podemos ver os nomes de cada uma das pessoas envolvidas em um processo tão grandioso tido
ali.

Mais à frente em nossa visita, nos deparamos com os ofícios ambulantes: mascates, ganhadeiras,
vendedores dos mais diversos tipos. Me vi em frente à imagem de uma mulher vendendo frutas
dispostas em cestas, nossa guia explicou também sobre os tabuleiros, que eram muito comuns
para se vender pequenas porções de comida, principalmente doces. 



Contou ainda que em especial, havia um doce de amendoim com rapadura, que além de muito
popular entre as crianças, era cheiroso e atrativo. Acontece que como a molecada não tinha como
comprar, acabavam roubando nos momentos de distração das vendedoras, e diante de tal atitude,
elas logo exclamavam “precisa roubar não, é só falar que eu te dou, pede moleque!”. Segundo essa
versão, surgiria dali o nome de doce tão popular Brasil adentro, forjado no ofício das pretas
quitandeiras que tinham em sua arte, a cozinha e o carisma na venda de seus quitutes.

Ter essas e muitas outras histórias contadas, de trabalhador para trabalhador, orgulha e traz
reconhecimento das inúmeras habilidades complexas, necessárias para realizar serviços e gerar
produtos tão importantes em nosso meio. Em pleno 2021, lutamos contra o apagamento de
culturas e raízes, que são passadas de geração em geração, mas ainda por vezes, acabam morrendo
conosco. Valorizar a trajetória dos ofícios e reconhecer a capacidade de homens e mulheres que se
reinventaram antes, durante e depois da escravidão afim de alimentar suas famílias e libertar-se de
opressões nos traz questionamentos sobre o papel do trabalho, e sobre sua importância na
sociedade, e principalmente, para nós, como indivíduos. 

Considerando ainda que normalmente a liberdade não vinha como resultado do esforço de um
trabalhador, a necessidade de mão de obra que o capitalista burguês possuía,  se traduziu como
pretexto de aprisionamento de negros e índios,  que através da capacidade de exercer um ofício,
foram reduzidos apenas à mão-de-obra. O que nos traz uma provocação instigante sobre a
importância dada ao trabalhador ainda hoje:

E você, acredita que seu trabalho te aprisiona ou te liberta?

Fonte: A autora - Foto tirada durante o passeio, que inspirou este texto, ao MOA.


