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Estudante de 22 anos lança livro sobre a geração da era digital
Vinícius Castro começou a refletir sobre sua geração e a escrever o que pensava das relações construídas
na era digital. Foi assim que surgiu o romance "Os sinais impossíveis".
Parecia lançamento de livro de escritor consagrado. Na fila de autógrafos, juízes, desembargadores,
advogados e políticos. Na outra ponta, um jovem de 22 anos, estudante de Direito.
Tudo começou com o gosto pela literatura adquirido em casa desde cedo. Vinícius Castro começou a
refletir sobre sua geração e a escrever o que pensava das relações construídas na era digital. Quando se
deu conta, havia escrito um romance. Dos bons, segundo o pai, o advogado Kakay.
“O que posso dizer sobre o livro é extremamente tendencioso, mas eu adorei. É profundo e fala sobre a
geração dele de uma forma leve, mas como profundidade. Espero que as pessoas gostem tanto quanto eu”,
afirma o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.
Os jovens amigos que inspiraram os personagens de "Os sinais impossíveis", também foram ao
lançamento. O livro foi muito elogiado e já tem crítico literário dizendo que Vinícius tem uma linguagem
muito própria e desponta como uma grande revelação da prosa brasileira contemporânea.
“Espero que seja verdade. De fato, acho que todo autor tem essa vontade. No primeiro livro é mais difícil,
você fica mais inseguro e quer mostrar que sabe escrever, não tem tanta confiança ainda. Mas sem dúvida
a gente tenta criar um estilo próprio, uma voz que seja única”, fala o autor de “Os sinais impossíveis”.
Luísa Doyle/ Wendel Queiroz
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