
                      

Vitor Miranda iniciou a vida 
artística após trancar o curso de 
Comércio Exterior e se matricular 
num de Teatro. No fim de 2010 foi 
protagonista do curta-metragem 
Amizades e Utopia, trabalho que 
despertou a vontade de ampliar 
seus horizontes nas artes. Estudou 
Fotografia e em 2011 idealizou um 
projeto de documentários de curta 
metragem a serem veiculados na 
internet, o Documentos Urbanos. 
Em 2013 lançou seu primeiro curta, 
Pise Fundo, Meu Irmão. Este é seu 
primeiro livro, publicado pela Giostri 
Editora.

O autor e seu personagem solitá-
rio navegam juntos nessa imensidão 
que é a grande cidade de São Paulo 
em quase todos os contos do livro. 
Uma cidade que faz o ser humano 
se sentir solitário até mesmo quando 
está longe dela ou no resguardo de 
seu próprio quarto.

O personagem que narra essas 
histórias não relata apenas sua relação 
com a cidade, mas também com as 
tecnologias do mundo moderno e 
com os outros seres solitários com 
os quais divide a cidade e suas ma-
drugadas. E, através dessas relações, 
ele vai expondo seu pensamento so-
bre as pessoas, sobre a metrópole, o 
que a tecnologia causa nas relações 
entre as pessoas, o capitalismo, en-
fim, a imagem que faz da sociedade 
atual através de suas experiências e 
suas convicções. 

Com uma escrita direta e rápida, 
totalmente influenciado pelo di-
namismo da internet, o autor tenta 
prender a atenção do leitor e deixar 
algo em que pensar sem dar voltas, 
em cada uma das crônicas.
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“Este livro expressa uma verdade essencial. 
O autor, no auge de sua juventude, nos regala 
com toda a impureza dos pensamentos puros. 
Uma obra bruta, com base numa visão simplista 
e encantadora da realidade urbana cotidiana. É 
um despudor virgem, preciso, e imensamente 
verdadeiro, mesmo que, em alguma hipótese, 
não haja verdade alguma.”
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