Marcelino Xibil Ramos celebra 10 anos do
espetáculo "Causos de Brasêro" com
apresentação na Casa da Ópera nesta sexta

Com mais de 168 apresentações no currículo, o espetáculo "Causos de Brasêro", de Marcelino Xibil
Ramos, completou 10 anos em 2020, mas, em razão da pandemia, somente agora a data será
celebrada com uma apresentação na Casa da Ópera em Ouro Preto, nesta sexta (19), às 20h. Na
mesma noite, o ator, escritor e contador de histórias vai lançar "O Abraço", livro que marca sua
estreia na literatura para crianças.
"Causos de Brasêro" é um espetáculo cênico-musical onde os mais belos e divertidos causos são
contados por um típico mineiro, orgulhoso de ser nascido e criado entre as montanhas. Interpretado
por Marcelino, também diretor da peça, o personagem central da trama brinca que todo o brasileiro
adora ouvir e contar causos, mas os mineiros são viciados. "Experimentar a vida, tendo a memória
como fio condutor, é onde se encontra a essência de Causos de Brasêro", diz Marcelino.
No espetáculo, histórias de amor como, "Paixão de Toda a Vida", entre outras épicas e fantásticas
como, "O Matuto Juvenal", "O Causo da Mula", "O Cavalo e a Cerveja", e "Conceição de Dico Ramos",
misturam-se a histórias que comprovam a esperteza do homem mineiro diante das adversidades
como no "Causo do Pão de Queijo".
Nascido na pequena cidade de São Miguel do Anta, na região da Zona da Mata mineira, Marcelino
recorda que em um passado recente, nos frios invernos de julho, as pessoas se reuniam à beira de
uma fogueira para se esquentarem no brasêro e festejarem a vida, contando histórias de
assombração, de valentia e de beleza, tudo na base da viola e claro, abastecidas por uma boa
cachaça.
"É este universo, este momento excepcional, cada vez mais raro nos dias de hoje, que os causos
revivem. O ambiente do espetáculo caracteriza-se de uma forma tão simples e espontânea, que nos
transporta, novamente, para beirada daquelas fogueiras e traz de volta os mesmos sorrisos e
alegrias de outrora", comenta.
SOBRE "O ABRAÇO"
Em 2020, em meio ao isolamento necessário para conter a pandemia de coronavírus, Marcelino se
voltou à escrita. Naquele ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro, mas contexto não permitiu que ele
pudesse compartilhar a alegria da chegada do bebê com os familiares e amigos. Desse sentimento,
que traduz o mesmo de tantos outros brasileiros, nasceu o livro "O Abraço", ilustrado por Carol
Porto.
"O Abraço surge da frustração de estar vivendo esse momento importante da minha vida em meio à
turbulenta pandemia. Nos primeiros meses de vida do Pedro ficamos confinados em casa. Por morar
em cidades diferentes, não pudemos visitar meus pais, que são idosos. Tempos difíceis. Por noites e

noites desejei o amparo e o afeto de meus familiares. E assim nasceu 'O Abraço', um livro para
compartilhar em família e que acredita no afeto como uma maneira de tornar o mundo melhor",
afirma o autor.
O livro conta a história do pequeno Pedro, que viaja pelo mundo da imaginação em busca do
aconchego de um abraço. Ele acaba encontrando o que tanto procura em um lugar surpreendente e
muito especial. As ilustrações de Carol Porto dão ares de sonho para cada lugar imaginário do
encantador protagonista. Todas as composições dos desenhos foram ilustradas com lápis grafite e
colorizadas digitalmente.
"Traduzir texto em imagem é um exercício de empatia. Como colocar em traços um gesto carregado
de sentimentos não ditos, mas sentidos? Ilustrar O Abraço, em um ano de raros abraços, foi uma
experiência doce, sensível e desafiadora", afirma a ilustradora.
Serviço: Dia 19, às 20h – Marcelino Ramos Xibil apresenta "Causos de Brasêro" e lança "O Abraço",
na Casa da Ópera (R. Brg. Musqueira, 104, Ouro Preto). Entrada gratuita.
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