
O olho do tigre

Os passos cessaram; não podíamos ver quem se 
aproximava, seguramos a respiração. O cu de Simone, 
erguido daquele jeito, parecia na verdade uma poderosa 
súplica: era perfeito, as nádegas apertadas e delicadas, a 
rachadura profunda. Eu não duvidava que o desconhecido, 
ou a desconhecida, logo viesse a sucumbir, entregando-se 
à mesma nudez.  (BATAILLE, 2003: 29)

Fui criado sozinho, e até onde me lembro quando criança, vivia atrás de bichos de
pelúcia. Eu tinha quase 7 anos, quando conheci uma pequena coleção de bichos
de pelúcia  da minha avó.  Ficavam meio escondidos e ao mesmo tempo meio
expostos dentro de um cesto de palha. Os olhos vítreos me encarravam como se
desejassem serem acariciados. Um em especial me chamou em atenção; Era um
tigre, o maior predador da cesta.

Três dias depois desse primeiro encontro, os bichos e eu estávamos a sós. Longe
dos olhares de um adulto, peguei o tigre e enfiei em minha mochila. Ainda não
havia conseguido vê-lo por inteiro, precisei ir até meu quarto para poder desfrutar
o produto do meu roubo.

Era  velho,  tinha  cheiro  de  gente  velha,  a  pelúcia  tinha  um  tom  desbotado  e
encardido. Mas era magnífico e feroz, tal como deveria ser um tigre real. Conforme
alisava seu pelo, notei algo estranho na intersecção da costura do rabo com o
corpo. Era um buraco. A parte descosturada fazia as vezes das pregas do cu, o
rabo abaixado escondia o orifício. Era um cu perfeito.

O espanto da descoberta do cu virou excitação. Enfiava um dedo, depois dois,
quando tentei  enfiar o terceiro,  as pregas começaram a descosturar um pouco
mais. Ficava enfiando e tirando o dedo, as vezes tirando um pouco da espuma – o
seu recheio – oras o preenchia com moedas, bolas de gude e alguns brinquedos
pequenos.

O meu interesse pelo tigre foi  se resumindo ao seu cu, e assim começou uma
relação  tão  intima  e  secreta.  Até  que  um  dia  minha  mãe  surpreendeu  a
brincadeira. Espantada em me ver com aquele boneco sujo, o tomou de minhas
mãos. Nunca mais o vi. 

É  interessante  pensar  que  a  imagem  de  bonecos  velhos,  sujos  e  quebrados
evocam um  cenário  de uma infância  corrompida.  A  associação  entre  bonecos
sujos  a  de  uma  criança  degenerada,  logo  se  associa  a  displicência  ou
disfuncionalidade da família. Não é esperado que um tigre de pelúcia tenha um
cu.  Não é  esperado de nenhum brinquedo para uma criança,  isso porque  é  a
representação e a ideia de uma criança perfeita — fofa, limpa e assexuada. Logo,
quando quebra, suja, rasga ou fede, é descartado. É quando a imagem toca o real
e  deixa de  ser  apenas um arquétipo,  toma  forma do corpo de  uma criança  –
também imperfeita, perversa, fedida e imoral.



A boneca tem uma estranha capacidade para o espelhamento. Um potencial em
que, independente da escala, o humano consegue se reconhecer nela. Em  Ah…
Youth¹,  esse  potencial  de  projeção  é  ampliado,  a  medida  que  os  retratos
agigantados de pelúcias são expostos na mesma escala e  juntos a  um retrato
humano.  Que  por  sua  vez  também  se  transforma  em  uma  cara  de  boneco
ventríloquo,  adolescente  ou  de  jovem  adulto  perturbado,  possivelmente
maníaco, psicótico e pervertido.

O que a princípio são só brinquedos, passam a tomar forma de monstro. O doce
se torna ameaçador. O estranhamento não é apenas sobre o sujo ou o encardido é
de uma ordem subjetiva, que faz se reconhecer humano quando em contato. Não
é um trabalho sobre a infância. Não se trata de uma representação de um olhar
infantil.  É  sobre  desejos  e  projeções dos adultos.  Crianças  são  tratadas  como
bichos de pelúcia, numa tentativa de manter uma imagem protegida, projetada e
ideal.

Os brinquedos em geral, são produzidos por adultos, com expressões dos adultos,
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acerca da infância. As crianças apenas os consomem.

Se  confrontar  com  esses  brinquedos  sujos  é  se  confrontar  com  o  potencial
humano em criar narrativas de abuso e perversão. Ao mesmo tempo em que há
repulsa,  existe  uma  atração  por  essas  histórias.  Uma  atração  velada  pelo
proibido, vulgar, sujo e da ordem do pecado. É sobre reconhecer a perversidade
ao mesmo tempo tentar reprendê-la. 

A defesa da realidade como está sendo,  requer a defesa da moral  e dos bons
costumes, mesmo que fingida. Fingir é falsear, é um exercício de velar e esconder
dentro  dos  armários,  debaixo  da  cama  e  sob  os  lençóis  toda  e  qualquer
desigualdade social, preconceito e história de abuso.

A moral  branca,  masculina e católica/evangélica sente gozo pelo pecado,  pelo
vício. Mas não quer pagar pelos seus prazeres, aponta isso como o mal de fora,
que é do outro, do mundo. Repete para si mil vezes para acreditar nas próprias
mentiras. O volume sob o lençol se torna o fantasma, o monstro.

Querer  desvelar  essa  situação  é  um  atentado  a  essa  moral.  É  destituir  da
realidade “como está sendo” todo o seu status de triunfo, igualdade e harmonia.
O vulgar, o não oficial e a sujeira dos pobres choca, porque diz respeito a cultura
dessa sociedade branca e masculina, que segrega e mata. 

O que o aterroriza não é o cu, o nu ou a criança viada, mas o seu potencial de
Homem Branco em associar essas imagens ao erótico e se excitar com isso. O que
o aterroriza não é estar diante do monstro, mas o que vê de monstruoso em si
nesse encontro.
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