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De truque em truque, a evolução

Um livro com páginas em branco. 
José Miguel Fockink de Andrade re-
cebeu esse presente, aos 12 anos, do 
pai José Luiz. Em cada folha, a opor-
tunidade de rabiscar o que gostaria 
de ser. Não restaram dúvidas. Nos 
traços feitos em cada espaço vazio, 
cartas, moedas, palcos, chapéus e car-
teiras. O desenho indicava: seu futuro 
seria mesmo no universo da mágica.

Mundo em que entrou aos 10 anos. 
O menino paulista, que veio morar 
com a mãe em Santa Cruz do Sul, 
durante uma viagem a São Paulo, co-
nheceu o primeiro truque, executado 
pelo pai. Um pedaço de pano desapa-
receu entre os dedos e a cena jamais 
saiu da cabeça do menino. Quando 
chegou a hora de voltar, Miguel 
soube o segredo da mágica, revelada 
pouco tempo antes da partida. Já em 
Santa Cruz, era hora de 
treinar e de descobrir 
novas possibilidades. 

Com os colegas da 
Escola José Mânica, en-
saiava aquilo que se 
tornaria parte de sua 
vida. Foi estudando 
e recebendo apoio da 
família, dos amigos e 
até do professor, que li-
berava alguns minutos 
da aula para a apresen-
tação de Miguel. E, en-
tão, o filho de Melaine 
evoluiu e buscou ainda 
mais conhecimento. Fez 
cursos onlines e presenciais. Em São 
Paulo, aprendeu ao lado de Ismael 
de Araújo, grande nome da mágica. 

Em 2014, começou a sair para as 
ruas a fim de mostrar o seu trabalho, 
até então conhecido apenas por fami-
liares e amigos. Passou a se apresen-
tar em estabelecimentos comerciais 

GABRIELA KONH

Miguel de Andrade estará neste sábado na Arena Arauto/Afubra

LUIZA ADORNA
jornalismo@arautofm.com.br

O ilusionista e palestrante será uma das atrações da 35ª Oktober-
fest. O mágico Miguel estará neste sábado, 12 de outubro, Dia das 
Crianças. Ele fará apresentações em uma parceria com o Grupo 
Arauto de Comunicação. Quem quiser prestigiar seu trabalho pode-
rá encontrá-lo, a partir das 15 horas, na Arena Arauto/Afubra. 
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Mesmo quando ouvi 
críticas, busquei meu 

melhor. Gosto de 
desafios e então até os 
comentários negativos 

me motivavam a 
mostrar que eu 

conseguiria.
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e, em 2016, fez seu primeiro cartão 
de shows para crianças. “Mesmo 
quando ouvi críticas, busquei meu 
melhor. Gosto de desafios e então 
até os comentários negativos me 
motivavam a mostrar que eu conse-
guiria”, conta.

Miguel conseguiu. Com centenas 
de truques em mente, seguidores 
fieis nas redes sociais e com cerca 
de 600 apresentações na carreira, ele 
cresceu no mercado do ilusionismo. 
Embora ainda não consiga viver ape-
nas da mágica, sente que está cada 
vez mais perto dessa realidade. Afi-
nal, cada sorriso que recebe durante 
um número reforça o quanto está no 
caminho certo. Tanto nos planos de 
se tornar professor, quanto nas no-
vas oportunidades que já aparecem 
em seu caminho.

UMA PALESTRA EM SUA VIDA
Embora não se imagine longe 

das apresentações de ilusionis-
mo, Miguel descobriu uma nova 

paixão. Desde 2018, 
instigado pelo mentor 
Jardel Beck, encontrou 
seu verdadeiro lugar 
ao ministrar palestras 
mágicas. São apresen-
tações, com truques, 
sobre diferentes temas. 
A empresa contratante 
escolhe o assunto e ele 
roteiriza a apresenta-
ção diante da deman-
da.

Uma atividade que 
lhe conquistou. Mas 
se engana quem pensa 
que não há ainda mais 

estudo por trás disso. Para garantir 
credibilidade e domínio nas temá-
ticas solicitadas, o jovem fez cursos 
de oratória, ênfase em vendas e Pro-
gramação Neurolinguística (PNL). 

O trabalho do mágico pode ser 
conferido no Instagram @magico-
miguel_oficial.


