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TRIBO CARA BAIXA – uma reflexão contra o vazio da vida digital, DEUSIMAR 

PIRES 

A proposta de leitura desta obra totalmente social intitulada Tribo Cara Baixa – 

Uma reflexão contra o vazio da vida digital, de Deusimar Pires, é abrir a porta do jogo 

entre a expansão do mundo virtual e a degradação da vida real e sobretudo falar da 

civilização humana que vem se adaptando ao novo jeito online de comunicar-se a partir 

das redes sociais, mas que ao nosso ver tornará a vida das pessoas superficiais e dispersas, 

provocando um distanciamento dos valores éticos para a convivência comunitária. 

Tudo acontece hoje somente àqueles que estão conectados trazendo como 

resultados relações nas quais os laços mantêm-se frágeis. Ao contrário dos antigos 

relacionamentos, as “relações virtuais” parecem ter sido feitas exatamente para o cenário 

da vida contemporânea, em que se espera que as relações surjam e desapareçam numa 

rapidez e capacidade cada vez maior, acreditando piamente que essa é a melhor e mais 

satisfatória escolha.  

Os “relacionamentos virtuais” são fáceis de entrar e de sair, de simples execução 

e entendimento, diferente do “relacionamento real” que parece ser embaraçado, brando e 

árduo. Portanto, numa sociedade em que tudo pode ser facilmente descartado, os 

relacionamentos também o são. As relações virtuais facilitam o estabelecimento de 

vínculos, porque pessoas podem criar personagem de acordo com o que o outro espera, é 

possível esconder sentimentos e mostrar apenas o que se quer. Quando algo se torna 

desagradável, o usuário apenas se desconecta, causando assim uma falsa impressão de 

controle sobre a vida.  

A durabilidade das relações na atualidade, e também a dificuldade que as pessoas 

encontram em se relacionar, tem a ver com essa “cultura do descartável”. No mundo 

moderno o “imediatismo” tomou conta das relações para suprir o desejo. Tal condição foi 

desenvolvida com as novas tecnologias. Pode-se ter inúmeros amigos via redes sociais. 

Porém essas relações são perpassadas pela instabilidade de qualquer ordem, seja conjugal, 

ou laços de amizades.  



A falta de contato dos relacionamentos é uma realidade cada vez mais presente, 

uma vez que, o sujeito não precisa estar face a face para que haja interação. Pode se dizer 

que a representação do corpo tem se alterado em função desse novo espaço que o sujeito 

tem de se relacionar. A tecnologia desenvolveu-se para auxiliar o humano em suas tarefas 

diárias. Mas criou a indagação sobre até que ponto o ser humano avança ou regride.  

Vive-se em uma sociedade em transformação, diversas mudanças no modo de vida 

ocorrem diariamente em um ritmo cada vez mais frenético. Uma nova forma de 

organização social e econômica se estabelece. Essa traz consigo diferentes maneiras de 

se relacionar com os outros e com o mundo em que se vive. Essas mudanças também 

trazem incertezas, inseguranças e contradições complexas para a sociedade e para os 

sujeitos da contemporaneidade. 
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O HOMEM DUPLICADO – JOSÉ SARAMAGO 

 

Tertuliano Máximo Afonso, ou apenas Máximo Afonso, é professor de História, 

divorciado e vive só. Sua mãe vive no interior e ele sucumbe à solidão em seu modesto 

apartamento, ainda que Maria da Paz o ame e queira casar-se com ele. Máximo Afonso 

alugou um filme, indicado por um colega, professor de Matemática, e teve uma revelação 

absurda, senão horrenda. O ator do filme tinha sua aparência, não era apenas parecido, 

mas totalmente igual a ele; via-se a si mesmo, vivendo uma história medíocre, como 

medíocre era a sua.  

Descobriu que o ator chamava-se Daniel Santa-Clara, pseudônimo de António 

Claro, e assistiu a outros filmes, confirmando que a imagem que via era a sua. Delírio? 

Loucura? Soube que António Claro vivia na mesma cidade e era casado. Quis o destino 

que nunca esbarrasse com seu sósia, seu gêmeo, seu duplicado. Procurou António Claro, 

mantendo segredo de tudo.  

O mistério era seu, deveria desvendá-lo sozinho, como sozinho sentia-se. A muito 

custo, conseguiu um encontro com o outro. Frente a frente, não era preciso dizer nada, 

seria inútil, olhavam-se num espelho. Restava saber quem era a cópia de quem. António 

Claro nascera antes, tinha a premência. Devasso, chantageou Máximo Afonso. Queria ser 

ele para fazer amor com Maria da Paz. Máximo Afonso não teve saída, cedeu.  

Mas uma tragédia mudou tudo. António Claro e Maria da Paz morreram num 

acidente na estrada, depois de dormirem juntos. Ela descobrira que ele não era Máximo 

Afonso, soubera pela marca da aliança no dedo, brigaram e o veículo colidiu. Mas a 

notícia divulgada foi que Máximo Afonso morrera. Como explicar a todos? Tinha perdido 

sua amada, identidade, vida.  

Já não era ele, mas António Claro, o ator, casado com Helena. Recebeu um 

telefonema, alguém queria encontrá-lo, precisava falar-lhe, pois eram iguais. Saiu, mas 

armou-se com uma pistola. Dessa vez, não falharia. 

- ANÁLISE 

Com este romance publicado no ano 2002, Saramago tenta retomar o antigo 

problema filosófico da identidade do ser humano paquerando sub-repticiamente com a 

modernidade da clonagem. A história é contada mediante uma interação permanente entre 

a voz narradora e a primeira pessoa.  



Tertuliano Máximo Afonso acarreta uma vida de cidade altamente estruturada. 

Desempenha-se como professor de História numa escola de ensino secundário e divide 

as horas da sua vida entre livros e o tédio extremo.  

As suas relações pessoais são reduzidas à sua mãe, sua namorada e um professor 

de Matemáticas. Fiel à sua personalidade introvertida e solitária, Tertuliano dedica-lhe 

pouco tempo a estes pessoas. Com a sua mãe longe, liga-a escassamente e visita-a um par 

de vezes por ano, à sua namorada Maria da Paz vê-a contadas vezes na semana sem 

desfrutar da sua companhia, enquanto o seu colega de trabalho e professor de matemáticas 

acha a figura do mais parecido a um amigo. É este último personagem quem disparará a 

história a través da inocente recomendação dum filme de pouca importância para tentar 

distraí-lo da sua vida anódina.  

Tertuliano, mesmo que pouco afeto à indústria cinematográfica, aceita o conselho 

do seu colega e a partir de ali a sua vida dará uma virada de 180º.  

Atrás da barba dum dos personagens secundários do filme descobre a uma pessoa 

fisicamente idêntica a se mesmo. Talvez ante a falta de emoções fortes, Tertuliano decide 

adotar esta estranha situação como o leitmotiv da sua nova vida para o que utilizará as 

suas habilidades intelectuais com o objetivo de averiguar o nome e o endereço da sua 

cópia.  

Depois de conhecer pessoalmente ao seu outro eu, começará uma luta entre ambos 

por conservar suas excludentes identidades. 

Disponível em: http://resumos.netsaber.com.br/resumo-135339/o-homem-

duplicado--saramago- 

 

TRISTE FIM DE POLICARPO QUARESMA – LIMA BARRETO 

 

Afonso Henriques Lima Barreto carioca, mulato, nascido exatamente oito anos 

antes da abolição, 13 de maio de 1881, de origem humilde, órfão de mãe, realizou os 

estudos normais e chegou à faculdade graças ao padrinho, o Visconde de Ouro Preto, na 

Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que ele teve de abandonara, para cuidar dos irmãos 

por causa da loucura e alcoolismo do pai, conseguindo um emprego público.  

http://resumos.netsaber.com.br/resumo-135339/o-homem-duplicado--saramago-
http://resumos.netsaber.com.br/resumo-135339/o-homem-duplicado--saramago-


De formação intelectual autodidata, apresenta leituras inusitadas para a época, 

autores russos, marxismo e anarquismo, tornou-se o mais transgressor dos autores pré-

modernistas. Sua postura de independência, porém, trouxe-lhe problemas, como não fazer 

carreira no serviço público, no jornalismo, o não reconhecimento como escritor, a crítica 

da época o considerava um autor menor, morreu, apresentando os mesmos problemas do 

pai, no Rio de Janeiro em 1 de novembro de 1922, meses depois da Semana de Arte 

Moderna, para a qual ninguém se lembrou de convidar. 

O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma é a principal obra do autor. 

Narrado em terceira pessoa, o livro apresenta o protagonista, o Major Policarpo é um 

funcionário do Arsenal de guerra, solteirão, que vive com a irmã, idealista, sonhador, 

visionário e ultranacionalista na defesa da pátria.  

- Primeira parte 

A primeira parte da obra se desenrola na cidade do Rio de Janeiro, logo após a 

proclamação da república brasileira. 

Buscando saídas políticas, econômicas e culturais para o Brasil, Policarpo passa 

grande parte de seu tempo enfiado nos livros, pelo que é criticado por parte da vizinhança 

que não consegue aceitar que alguém sem titulação acadêmica possa possuir livros - uma 

crítica ao academicismo, muito presente na obra de Lima Barreto - e que o critica ainda 

mais quando ele decide aprender a tocar um instrumento mal visto pela burguesa 

sociedade carioca da época, o violão, por considerá-lo um representante do espírito 

popular do país. 

E é no aprendizado do instrumento que conhece aquele que será seu grande amigo 

no correr do romance, o seresteiro Ricardo Coração dos Outros, contratado para lhe 

ensinar. Porém, cedo, Policarpo se desencanta pelo violão - e pelo folclore - e parte em 

busca das tradições genuinamente nacionais: as indígenas. 

Tal aprendizado leva a alguns momentos cômicos - como quando Policarpo recebe 

a afilhada e o compadre aos prantos - e à tragédia da loucura: após ter sugerido à 

assembleia legislativa republicana a adoção do tupi como língua oficial - e ser motivo de 

chacota de toda a imprensa e dos colegas de repartição -, Policarpo redige, distraído, um 

documento oficial naquela língua e termina, após uma elipse temporal, internado num 

manicômio. 

 



- Segunda parte 

Na segunda parte, são analisados os problemas enfrentados pela porção rural do 

país. São e aposentado, Policarpo vende sua casa e compra, por sugestão da afilhada Olga, 

um sítio na fictícia cidade de Curuzu, denominado Sossego e onde ele passa a tentar 

provar a decantada fertilidade do solo brasileiro. 

Com a ajuda do empregado Anastácio, Policarpo luta contra saúvas, ervas 

daninhas e outras pragas na tentativa de incentivar a iniciativa agrícola em outras pessoas 

e ajudar no crescimento econômico do Brasil e do mundo inteiro. Mas além disso, 

Policarpo continuava a lutar contra a opinião pública e as autoridades. 

A fertilidade do solo, no entanto, não se comprova na prática, e sua plantação 

gerou pouquíssimos lucros, por causa da peste negra e da chuva de areias. Para piorar, 

Policarpo viu-se envolvido, involuntariamente, na luta política da cidade, sendo atacado 

com multas e difamações por gregos e troianos, tudo por causa de sua suspeita (para os 

locais) neutralidade. 

Ao saber sobre a Revolta da Armada, nosso protagonista "pede energia" em 

telegrama ao Marechal Floriano e segue para o Rio de Janeiro para dar apoio ao regime e 

sugerir reformas que mudassem a situação agrária. 

 

- Terceira parte 

A última parte do livro narra as andanças de Policarpo pela Capital Federal 

durante a revolta da Armada e mostra sua desilusão final. Há aqui uma crítica feroz aos 

positivistas que apoiavam a Primeira República. 

Chegando ao Rio, Policarpo é bem recebido por Floriano Peixoto, que, no entanto, 

dá pouca atenção às suas propostas de reforma. Decidido a lutar pela República, Policarpo 

é então incorporado a um batalhão, o "Cruzeiro do Sul", com o posto de major, embora 

não tivesse qualquer experiência militar prévia. Encarregado de um pelotão de artilharia 

improvisado com voluntariados à força - como seu amigo Ricardo Coração dos Outros -, 

Policarpo deveria rechaçar investidas dos marinheiros às praias cariocas. 

A revolta criava ao mesmo tempo tensão - devido a prisões e violências arbitrárias 

- e oportunidades de ascensão social e empregatícia a cupinchas e puxa-sacos. Policarpo, 

enquanto isto, percebe que suas propostas não eram levadas a sério - é chamado, de forma 



um tanto irônica, de visionário pelo indolente Marechal de Ferro Floriano Peixoto - e 

desilude ainda mais quando, tendo entrado em combate, acaba por matar um dos 

revoltosos. 

Finda a revolta e encarregado de cuidar de um grupo de prisioneiros, Policarpo 

chega à conclusão de que a pátria, à qual ele sacrificara sua vida de estudos, era uma 

ilusão. Seu destino é selado quando, após presenciar a escolha arbitrária de prisioneiros a 

serem executados, ele escreve uma carta a Floriano Peixoto denunciando a situação: o 

maior patriota de todo o livro é injustamente preso, acusado de traição. 

Ricardo Coração dos Outros, inteirado da situação, procura todos os antigos 

amigos e conhecidos de Policarpo para ajudá-lo, mas todos se recusam por medo ou 

ganância, com exceção da afilhada, Olga, que, no entanto, parece incapaz de fazer 

qualquer coisa pelo padrinho a quem admira tanto. 

No final deste livro, Policarpo, devido às suas críticas, é preso e condenado ao 

fuzilamento, por ordem do presidente Floriano Peixoto sob a acusação de traição. 

 

Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Triste_Fim_de_Policarpo_Quaresma 
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