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Reflexfies do personagem Hennano Brat 

Horci.cio Didimo 

Todos OS personagens sao irmaos . 

Adelphos Bruder 

Personagens de todos os mundos, uni-vos! 

"AH Chaqiq 

Confesso que sou urn autentico personagem. 

Genuino Selbst 

Todos nos somos iguais: uns menos, outros mais 

WalterRego 

0 meu nome e Hermano Brat. Sou urn personagem. ·Talvez va
rios. Mas nao quero explicar nada. No meu caso as explica~oes seri
am superficiais ou extemporaneas. Vivo nos fusos policronicos da 
transrealidade onde constato que todos os personagens sao irmaos. 
Ninguem me expulsara daqui, nem mesmo o blade runner 
Baudrillard. 

Navego num mar textual difuso, ao largo de indistintos e obs
curos farois. As aguas sao periodicamente revolvidas por Derrida, o 
anjo disseminador. Em terra firme a logica do sentido continua sen
do triturada pelo moleiro Deleuze. 

Sim, sei que o mutante Borges criava os seus proprios pre
cursores. Talvez urn dia eu tambem possa autografar os meus 
autores preferidos e preteridos. Nao tenho medo de Baudrillard. 
Os androides e que sao OS verdadeiros homens e as ginoides as 
verdadeiras mulheres. Os andros e as ginas. As pessoas, princi
palmente as pessoas dos autores e dos atores, sao simulacros de 
seus pretensos personagens. 

A tao propalada realidade nao passa de uma parodia dos 
pastiches daquilo que eles chamam insidiosamente de hiper-reali-
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dade. Repito que nao tenho medo de Baudrillard et caterva. Desfa
c;amos o equivoco das imagens reversivas. Para os gatos pardos to
dos os dias sao noites. Cada mania, diz Genuino Selbst, tern seu 
doido de estima~o. 

Antigamente havia urn monge chamado Platao, que rnorava 
numa cavema cheia de sornbras como urn film noir. Foi la que os 
espeleologos do futuro encontraram Batman. Depois da descoberta 
Baudrillard viajou para a America onde aperfei~ou a maquina de 
Voight-Kampff, destinada a captar os sinais da hiper-realidade e cap- > 
turar OS super-androides voadores. A maquina e uma especie de 

<:· 
caixa-preta que funciona sobre almofadas antigravitacionais, crian-
do holograficamente urn espa~o-tempo pentadimensional, classifi-
cado por Baudrillard como utopia realizada e por Umberto Eco como t(j. _.~ 
irrealidade cotidiana. ~ 

Digitam se palavras chaves como America ou nomes suspeitos 
como o nome da rosa e o diagnostico sai implacavelmente, disfarc;a
do em oximoros ou r6tulos publicitcirios. Estci certo, estou sendo urn 
pouco exagerado. A verdade fere, mas e inaudivel como urn tiro no 
timpano. 0 simulacra perfeito nao deveria nunca ser desmascara
do. Porque hoje sao as faces que cobrem as mascaras. Arrancadas as 
mascaras os rostos se despedac;am. Ah ah ah ah - exclama a garga
lliada engarrafada. Voces se lembram como ficou desfigurado na 
praia o rosto de areia do homo foucaultensis , depois da separa~o 
das palavras e das coisas. 

Voces digitam as palavras riso e televisiio, apertam a tecla B 
(de Baudrillard) e sai: 

0 riso na televisiio americana substituiu o coro da 
tragedia grega. E inexorcivel e niio poupa nada, com ex
ce¢o dos notidcirios, da Bolsa e do boletim meteorol6gico. 

E o monstro de Alien que vagueia em todos os dr
cuitos do foguete. 

Em outros paises, deixa-se ao espectador a inidati
va do riso. Aqui o riso e levado a tela, e integrado ao 
espetciculo, e a tela que ri, e ela que se diverte. Para nos 
apenas resta a constemap:io. (1) 

Para mim Baudrillard e a reincarna~ao do monstro de 
Tocqueville e Eco e parente daquele papagaio semi6tico que contou 
a hist6ria de Macunaina. 0 que nao admira nero provavelmente 
constemara, diria Bras Cubas, urn dos criadores de Machado de As
sis, e que a maquina de Voight-Kampff possa tambem detectar e 
etiquetar as cern principais personalidades que hiper-realizaram a 
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America de hoje. Voces digitam America e seculo XX, apertam a te
cla L (do LIFE) e eis o que aparece na hiperlingua: 

Malcolm X: his rage fueled que black power 
movement. 

Joseph R. McCarthy: the senator who saw red and 
scared a nation. 

J. Robert Oppenheimer: disillusioned "father of the 
A-bomb" . 

Alfred Stiegliltz: a photographer who ga:ve us a new 
vision. 

Allen Dulles: the spymaster whose agency centralized 
intelligence. 

Myron Krueger: computer wizard and godfather of 
artificial reality. 

Elizabeh Arden: she made beauty a business - and 
an obsession. 

Smith Corona: tomorrow's technology at your 
touch. 

Canon Personal Copiers: nothing but originals. 
Andy Warhol: the pop star blazed for a lot longer 

than 15 minutes. 
Ray K.ree: a king of burgers standardized munchies 

for the masses. 
Joyce C. Hall: builder of a house of cards with a 

sentiment for every occasion. 
Virginia Slims: because women are equal, but not 

the same. 
Surgeons General's Warning: smoking causes lung 

cancer, heart disease, emphysema, and may complicate 
pregnancy. 

Willem Kolff: the physician-mechanic founded 
bionics. (2) 

Agora voces podem digitar America e realidade. Tecla B: 

A America nao e um sonho nem uma realidade; e 
uma hiper-realidade. t uma hiper-realidade porque e 
uma utopia que desde o comefo foi vivida como realiza
da. Tudo agui e real, pragmcitico, e tudo nos deixa so
nhadores. E possivel que a verdade da America so possa 
aparecer a um europeu, pois so este encontra aqui o si
mulacra perfeito, o da imanencia e da transcrifao mate
rial de todos os valores. (3) 
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Prossigam na tecla E (de Eco): 

Eis a raziio desta nossa viagem pela hiper-realida
de, a procura dos casos em que a imaginafiiO norte-ame
ricana deseja a coisa verdadeira e para atingi-la deve 
realizar o falso absoluto. ( 4) 

A tecla Be a tecla E dialogam como verdadeiros personagens. 
TedaB: 

A America e urn gigantesco holograma, no sentido c 

em que a informa¢o total estci contida em cada um dos 

• 

elementos. • · 
0 holograma estci proximo do fantasma, e um so-

nho tridimensional e pode-se ingressar nele como um 
sonho. (5) 

A tecla E comenta: 

A holografia s6 podia prosperar nos Estados Uni
dos, um pais obcecado pelo realismo onde, para que uma 
reevocafiio seja crivel, deve ser absolutamen~ iconica, 
c6pia semelhante, ilusoriamente "verdadeira", realida
de representada. (6) 

Vejam voces como eles sao perspicazes. So nao percebem 
que produzem imagens invertidas, revertidas, divertidas. Nos, os 
personagens, OS androides, OS desenhos animadOS e que SOIDOS 
OS criadores, OS autores, OS instauradores, OS fundadores. Eles e 
que sao nossos hologramas, nossos fantasmas, nossos simulacros. 
Ah ah ah ah - exclama a nossa gargalhada engarrafada. A 
Hiperamerica e a verdadeira America. As ecografias, o efeito 
Baudrillard e a maquina de Voight-Kampff apenas constatarao o 
grande despertar dos personagens. Quem nao se transformar em 
personagem nao sobrevivera. 
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Urn dia Deleuze explicou ao Homem-Aranha o seguinte: 

E neste sentido que Platiio divide em do is o dominio 
das imagens-idolos: de um lado as copias-icones, de ou
tro os simulacros-fantasmas. Podemos entiio definir me
lhor o conjunto da motivafiio platonica: trata-se de sele
cionar OS pretendentes, distinguindo as boas das mcis CO
pias OU antes as capias sempre bemfundadas e OS simu
lacros sempre submersos na dessemelhanfa. Trata-se de 
assegurar 0 triunfo das capias sobre OS simulacros, de 
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recalcar os simulacros, de mante-los encadeados no fun
do, de impedi-los de subir a superj{cie e de se "insinuar" 
por toda parte. (7) 

Reconhe~o, para o meu proprio bern, que sou urn sujeitinho 
fragment<irio, uma maquinaria desejante, urn pos-personagem. Ma
rio de Andrade disse uma vez que era trezentos, que era trezentos e 
cinqiienta. 0 nome do verdadeiro Fernando Pessoa era Fernando 
Personagem ele-mesmo. Descobri que Genuino Selbst e aquele 

.• anaozinho que tanto fez, tanto fez, que uma estrela azul brilhou no 
• ceu pela primeira vez. Walter Rego, por outro lado, e o avestruz que 

pensava com seus botoes, procurando um meio de come-los. 

• 

• 

TeclaE: 

TedaB: 

Para falar de coisas que se pretende conotar como 
verdadeiras, essas coisas devem parecer verdadeiras. 0 
"todo verdadeiro" identifica-se com o "todo falso". A 
irrealidade absoluta se oferece como presenfa reaL (8) 

0 que e preciso e t;ntrar na ficfiiO da America, na 
America como ficfiiO. E nessa condifiio, alias, que ela 
domina o mundo. (9) 

Os americanos lutam com duas armas essenciais: 
a aviafiiO e a informafiio. Ou seja, o bombardeio fisico 
do inimigo e o bombardeio eletronico do resto do mun

~ do. (10) 

0 meu nome e Hermano Brat, por causa de antepassados espa
nhois e russos. Mas poderia ser greco-germanico como Adelphos 
Bruder ou judeu-arabe como 'Ah Chaqiq. Afinal somos todos irmaos. 
Prefiro, entretanto, usar o pseudonimo Horacio Didimo, pela sua 
multiplicidade. Horacio e urn nome triplo, porque se refere aos tres 
Horacios que lutaram contra OS tres Curiacios; Didimo e urn nome 
duplo, que significa gemeo. Entao, como pos-personagem, sou no 
minimo quintuplo. Baudrillard nao me captara nem capturara. Esta 
digressao se deve ao meu impeto classificatorio. Ainda usarei o pseu
donimo de Martius Linneu. Nao nego que sou urn taxiomano, urn 
genetticista, urn logologo. A taxionomia chinesa de Borges que tan
to fascinou Foucault tamhem me fascina. Assim, nos, OS persona
gens, tambem nos dividimos em: 

a) pertencentes ao imperador; b) embalsamados, c) 
domesticados, d) leitoes, e) sereias, fJ fabulosos, g) ciies 
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em liberdade, h) incluidos na presente classificapio, i) 
que se agitam como loucos, j) inumerciveis, k) desenha
dos com um pincel muito fino de pelo de camelo, l) et 
cetera, m) que acabam de quebrar a bilha., n) que de 
Longe parecem moscas. (11) 

Os autores sao aparentemente imperadores dos textos. Acham 
que todos OS personagens lhes pertencem. Mas nao e isto 0 que esta 
escrito na Declara~o dos Direitos dos Personagens. Na verdade to
dos OS autores dependem de nos. Sao todos metapersonagens, isto 
e, personagens de seus "pr6prios" personagens. 0 autor-imperador <. 

e sempre urn impostor. 0 verdadeiro imperador do texto e 0 perso
nagem. Os personagens pertencentes ao imperador sao, portanto, 
OS metapersonagens, isto e, OS autores. Vale acrescentar que ha per
sonagens-imperadores e imperadores-personagens. Os ultimos se 
dividem em embalsamados, como Ramses n, e domesticados, como 
Pu Yi, o ultimo imperador da China. 

Crist6vao Baudrillard pensa que descobriu a Hiperamerica e 
que sera 0 irnperador OS hiperamericanos como Macunaima foi im
perador das icamiabas. Mas os super-andr6ides voadores, liderados 
pelo Super-Homem, certamente o domesticarao e embalsamarao seus 
restos textuais no Movieland Wax Museum de Los Angeles. 

Voltemos a nossa taxiomaquia. 

0 mais importante dos personagens-leitoes e sem duvida 0 

Marques de Rabic6. As mais famosas personagens-sereias, as gre
gas, foram recentemente contratadas por Jayroe Monjardim para 
a Rede Manchete. Personagens fabulosos sao tambem as fabulas 
fabulosas de Millor Fernandes. Os caes em liberdade sao muitos: 
Lassie, Rintintin, Snoopy, Pateta, Pluto, Scubidu, Bionicao, Bidu 
e Bugu, a cachorra Baleia, os Colegas, o Ulisses da Clarice, etc., 
etc. Os personagens et cetera sao os mesmos personagens inu
meraveis, quando nao acabam nunca de passar. La vern o cachor
ro Quincas Borba. 0 anaozinho e o avestruz estao tambem inclu
idos na presente classifica~ao. George Saddam e Hussein Bush se 
agitam como loucos. Os personagens desenhados com urn pincel 
muito fino de pelo de camelo sao aqueles que pretendem se sal
var passando pelo fundo de uma agulha. Nao confundir aqueles 
que acabam de quebrar a bilha, como a mo~a leiteira da fabula 
de La Fontaine, com aqueles que nao precisam trocar a pilha, 
como o Lampadinha, do Prof. Pardal. Nao confundir tambem aque
Ies que de Ionge parecem moscas (flies), como o cientista que 
virou Homem-Mosca em 1958 e 1986, com aqueles que de longe 
parecem mo~as, como o desenho Jessica, esposa de Roger Rabbit. 
Ha tambem as moscas que de longe parecem personagens, como 
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as moscas artificiais encomendadas por Iran, esposa de Rick 
Deckard, o verdadeiro blade runner. 

Junto a ela o sapo eUtrico bati.a e arranhava em 
sua caixa. Perguntou-se o que seria que ele "comia" e 
quanto custariam concertos seus. Moscas artificiais, 
deddiu. Abrindo o catcilogo telefonico, procurou nas 
pciginas amarelas sob acess6rios para animais eletricos. 
Discou, e quando o vendedor respondeu, disse: 

- Eu gostaria de encomendar mio quilos de moscas 
arti.ficiais que sejam capazes de voar e zumbir, por fa
la: 

- E para uma tartaruga eletrica, madame? 

- Um sapo- disse ela. 

- Neste caso sugiro nosso sorti.mento misto de inse-
tos artificiais rastejadores e voadores de todos os ti.pos, 
incluindo ... 

-As moscas sao sufidentes 

- disse Iran.- Quando poderci entregci-las? (12) 

A maquina de Voight-Kampff e urn sapo eletrico que engole 
apenas moscas artificiais, isto e, falsos personagens. Nao afetara 
nossa ucronia desrealizada, nossa taxioscopia transreal. Um dia ela 
engolira inevitavelmente o proprio Baudrillard. E podera engolir 
tambem voces todos, principalmente se voces forem ... ELES. 
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