
55 edição DEZ / 2021

CUSPINDO CAROÇOS
transcrição do dia 22 de julho de 2020

Almeida da Silva1 
Tania Regina Lima de Almeida2 

Nelson do Nascimento da Silva3

RESUMO: Soube na primeira colherada que esse dia havia de chegar, descan-

sar um pouco, tomar um ar. Entre um cochilo e outro, compartilho um pouco das 

delícias de estar em casa novamente. Neste fragmento, parte do texto de con-

clusão de curso em Artes Visuais, como prática cotidiana, decidimos compartilhar 

memórias durante os cafés da tarde. Compartilhamos caroços a respeito dos tem-

pos de batalha no qual cresci e antes disso. Compartilhamos um pouco do tempo 

que dedicamos, pela primeira vez, a distribuir os cuidados com horizontalidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Transcrição, Família.

1 Almeida da Silva¹ (1997), nascide e criade em Guadalupe, é granduade em Ar-
tes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o objetivo de aliviar as 
tensões que se acumulam nos ombros dos corpos racializados, decidiu procurar e redis-
tribuir memórias que foram esquecidas ou não conseguiram chegar ao tempo-agora.
2 Tania Regina Lima de Almeida² (1957) (Figura 1), nascida e criada em Guada-
lupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. Trabalhou na saúde boa parte da vida, grande 
parte na UTI neonatal do Hospital Federal de Bonsucesso até ser transferida para a 
Unidade de Pronto Atendimento de Coelho Neto e, logo em seguida, finalmente se 
aposentou. Vive no mesmo endereço até hoje, onde cuidou de sua mãe, diagnosticada 
com Alzheimer, seu filho, Almeida da Silva, e, junto a Nelson do Nascimento da Silva,  
construiu um palácio.
3 Nelson do Nascimento da Silva³ (1950) (Figura 2) nascido em uma fazenda de 
japoneses em Mazomba, zona rural do Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janei-
ro. Aos 9 anos, perdeu a mãe de tuberculose, foi separado dos irmãos e largado no 
mundo pelo pai. Parou em Campo Grande, Rio de Janeiro, numa fazenda. Trabalhou 
por lá até os 18, ganhou o primeiro par de calça e meteu o pé. Na escola em que tra-
balhou como zelador, ganhou o diploma de Ensino Básico. Teve 5 filhos, 3 casamentos, 
foi supervisor de máquinas, aposentou-se e, junto de Tania Regina Lima de Almeida,  
construiu um palácio.
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NELSON DA SILVA³: É coisas que... Essa casa aqui acontece, coisa assim... 

Eu quando tô vendo televisão, escuto coisas... Quando não tô afim, eu desligo 

a televisão e vou dormir. Deito lá e fico...

ALMEIDA DA SILVA¹: Igual naquele dia do Natal também não teve...

NS: Natal, Natal…

AS: Acho que foi por causa do meu tio, né... Não foi isso?

NS: É... O Gelson tinha morrido, e eu tava lá embaixo... Fui lá... Eu não sabia 

de nada. Simplesmente fui lá. Visitei ele. Ele tava morrendo. Visitamos e tal, e 

ele morreu…

Chegando em casa... Eu cheguei em casa, passou e tal... Veio o Natal…

(telefone toca)

Se perguntarem por mim, diz que eu que eu tô lá embaixo, trabalhando…

Aí eu comecei a ver aquilo... Aí eu falei: vou levantar pra comer algu-

ma coisa. Não tinha bebido. Tava de cara limpa... Aí levantei (de madrugada). 

Quando saí do quarto, senti um negócio, um frio... um negócio que parece 

assombração. Aí fiquei olhando assim, assustado…

E eu não conseguia passar da sala pra cozinha, eu não conseguia passar. 

Eu não conseguia chamar tua mãe, mas também não conseguia passar…

Aquele troço pesado, aquele troço grudado em mim…

AS: Te travando mermo, né?

NS: É... Me travando, me travando, me segurando, e eu arrepiado... parecia 

que eu ia cair, parecia que eu tava passando mal... E eu falei: pelo menos eu 

tenho que ir no banheiro mijar.
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E eu não conseguia... olhar pra lá da cozinha eu não conseguia... Tava em 

pé ali, alguma coisa ali…

E eu fui no banheiro, mijei, com aquele lado meu ali, grudado, aquele 

troço ali... eu rezando “Pai Nosso”:

– Pai Nosso que estás no céu...na na na, na na na...

Fui rezando, fui rezando... E fui pra cama, olhei pra cama, olhei, não con-

seguia chamar a Tania... Entrei na coberta me encolhi, e fiquei... Aí colei perto 

da tua mãe fiquei grudado... Aí por fim, falei:

CARALHO, ME SOLTA, PORRA!! ME SOLTA, PORRA!!!!!!!

Aí comecei a xingar. Aí troço foi parando, foi parando, foi parando... Aí fui 

voltando ao normal... Mas eu fiquei acordado... Mas fui voltando ...

Aí passou… Contei pra Denair. Ela falou:

Foi teu irmão que teve aqui porque você foi lá, na missa dele... E como 

ele não sabia onde você morava, ele veio atrás…

Aí foi onde que…

AS: Ele veio ver…

NS: Não… Ele não veio ver... Ele veio atrás…. Quer dizer, lá na missa, as pes-

soas falavam pro Marcello, filho dele:

Ó o Gelson aí, teu pai tá aí... Teu pai não morreu não.

Me disseram que eu sou a mesma cara do Gelson, que eu sou a cara 

dele…

Então quer dizer, quando eu vim de lá pra cá, … A Tania falando que na 

igreja contou que o espírito vem te acompanhando, na missa de sétimo dia....

Que vem o espírito te acompanhando…

Aí ficou aí, se apossou daí, entendeu?

É coisas que... tem que acreditar… Eu não tenho religião, eu não tenho, 

não sou católico, não sou macumbeiro, não sou nada, mas eu acredito de tudo 

um pouquinho. Tudo eu acredito um pouco porque... tem que acreditar, enten-

deu? Porque o universo tá aí, os espíritos tão aí, né?
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AS: É…. Tão aí, né? O tempo todo…. A morte é um movimento que é ... tira a 

carne do jogo, né? A gente muito mais do que ela…

NS: é isso aí… É justamente... Tem gente aí espalhado em tudo quanto é lu-

gar... Você vê, você olha, você acompanha, só que você não tem o alcance.... É 

igual eu falei pra ela: o Céu... o Céu não existe. O povo fala:

vai morre vai pro Céu.

Não existe o Céu. O céu é o infinito. Então, não me conformo com isso… 

É igual falam de Deus, Deus... Deus tá no coração de cada um. Os médicos, os 

doutores que falam:

Deus ... Deus tá no coração de cada um.

Não adianta dizer “ah vai pro céu, vai pra não sei aonde”, vai pro... Ah 

não vai pra lugar nenhum. Aqui você vai fazer, aqui você vai pagar…

E Deus é o teu coração. Se você tiver índole boa, você vai ter o teu, mas 

se você tiver índole ruim…

Tem gente que não acredita, e vive muitos anos sem acreditar…

AS: Em Nada.

NS: Em Nada... Não... Tem gente que tem raiva de Deus, não acredita em Deus. 

E vive duzentos anos e dá sorte normal como todo mundo, então, cada um é 

de um jeito.

Igual o Padre Marcelo. Ele fala: não acredita em mim, acredita em você. 

Não adianta você ficar ouvindo o que eu falo, entendeu? E fazer tudo errado.

Você que tem que acreditar no teu potencial, você que tem que ter tua fé, 

não é ele... Ele vem fala as coisas, estudou pra isso. Mas é você que tem que ter 

tua fé... Não adianta porra nenhuma… Igual falei pra tua mãe: você pode rezar, 

pedir a deus e ficar dentro de casa, pedir com fé e você consegue...

Eu, graças a Deus, faço isso e tá tudo certo…

Eu vou na igreja mesmo, às vezes, por ir… Igreja não resolve nada.

AS: A igreja é um lugar né... que a sua casa…
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NS: Você entendeu? Se você tiver um lugar e levar teu coração e falar com 

aquilo com sentimento, você consegue. Ter fé e acreditar sempre. Eu passei por 

tanta coisa, e... Eu acredito sempre que existe um Deus.

Igual quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu pra salvar a gente. 

Eu falo assim... Porque, se minha mãe estivesse viva, a gente estaria lá no meio 

do mato até hoje. Ninguém sobrevivia. A gente estaria tudo fodido por lá. Igual 

o Elson... Tava vivo, mas tava por lá... Minha mãe morreu pra dar espaço pra 

gente poder sair de casa. Papai saiu fora, deixou a gente vagando, à deriva... 

Mas ninguém morreu. Ninguém estudou, mas ninguém virou bandido. Todo 

mundo tem a tua vida. Todo mundo tem tua casa, tem teu emprego, tem tua 

vida. Sem estudo, sem porra nenhuma, mas todo mundo tem.

Minha mãe morreu pra salvar a gente, mas se eu falar isso… Então eu 

guardo pra mim, e de vez enquanto eu falo pra tua mãe. E tua mãe:

– É... realmente é verdade. Você nunca para de falar isso.

Não, eu vou falar sempre e vou sempre continuar falando… Entendeu 

como é o negócio?

E é o que eu falo: isso aqui é tudo bens materiais... Não temos que se 

apegar em nada. Eu não gosto é de ver as pessoas destruir as coisas porque 

tudo você consegue é com dificuldade. É o que eu falo com a tua mãe: eu não 

tenho raiva de as pessoas pegar, quebrar... Ah ... isso é fatalidade, quebrou, 

problema. Isso é bens materiais, vai embora…

Agora você destruir as coisas porque você quer.... Vê o negócio e, porra, 

a lâmpada caindo. Uma coisa que é só colocar um parafuso, botei lá tá lá. O 

cara vê passar por cima das coisas, destruindo tudo que é teu.... Ah, porra! Isso 

é sacanagem, né?

Então eu não aceito isso, só isso. Agora, o resto...Tá tudo certo.

Será quem foi que ligou aí?
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Fig. 01: O primeiro dente perdido e Nossa Senhora no pescoço de Tania².  

Fotografia digital, 2020.
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Fig. 02: São Jorge Guerreiro ou Ogum no pescoço de Nelson. Fotografia digital, 2020.


