
H oudini foi um dos maiores má-
gicos da história. Seus truques
de ilusionismo encantavam
enormes platéias no final do

século XIX, já que naquela época não
existia TV, rádio (muito menos
Internet!) e os shows de mágicas eram
as vedetes do entretenimento. Embora
hoje tenha uma gama de opções de
divertimento, e os grandes espetáculos
sejam recheados de efeitos especiais,
simples truques como fazer desaparecer
urn lenço ou uma carta de baralho ainda
chamam a atenção das pessoas, seja eni
programas de TV ou em praças públicas.
Por que a mágica é tão encantadora?

Na opinião de Alexandre Soares
Campos, mágico, criador da Univer-
sidade da Mágica (site dedicado à arte
de ensinar a mágica) e um dos fun-
dadores da Associação dos Mágicos de
Brasília, "é porque ela quebra a
barreira do impossível, como, por
exemplo, a levitacão, em que você
supera a lei da gravidade". O pales-
trante Dalmir Sant/Anna, mágico
profissional e especialista em Gestão
de Pessoas, acredita que a mágica
"permite levar às pessoas o brilho nos
olhos e o suspiro preso na garganta,
quando a mente diz: como é que ele
conseguiu fazer isto?"

E por esse encantamento, que
atinge desde crianças até idosos, que
cada vez mais profissionais de diversas
áreas estão buscando na mágica alter-
nativas para atrair ointeresse das pessoas
e a atenção delas eni seu trabalho.
Campos conta que os médicos buscam

na Universidade da Mágica tru-
ques para chamar a atenção

de crianças, deste modo elas
se sentirão mais à vontade
na hora de fazer exames de
saúde. Já os professores, pró-



curam mágicas que envolvem raciocínio
e lógica, e que despertem a curiosidade
dos alunos. "Por exemplo, uma mágica
que envolve a penetração de uma moe-
da dentro de uma lata de refrigerante
lacrada. São objetos comuns que juntos
formam um belo efeito. Os professores
aproveitam a mágica e explicam sobre
as leis de Newton", diz.

BASTA QUERER
A mágica pode ser usada em diversos
momentos: para ensinar determinado
conteúdo, para conseguir a atenção dos
alunos no início da aula, para reverter
um momento de indisciplina ou, até
mesmo, para relaxar ao final de um dia
de aula. Além do entretenimento e do
brilho nos olhos dos alunos, Campos
diz que o estudo da mágica traz
outros benefícios, como desen-
volver no professor a versa-
tilidade, habilidade de admi-
nistrar emergências enquanto
estiver sobre, pressão e reco-
nhecer tendências próximas e,
talvez o mais importante, como
abordar grupos de pessoas.

Mas como fazer mágica, efetiva-
mente? O que é preciso para se tornar
um "mágico da sala de aula" e causar
impacto nos alunos? De acordo com
Dalmir SanfAnna, o educador deve
aplicar no seu cotidiano três caracte-
rísticas fundamentais: planejamento,
coragem e treinamento. Mediante o
planejamento ele vai apresentar o desejo
de fazer a diferença. A coragem é um
sentimento que o faz procurar novas
formas de lecionar. "Um docente ao
demonstrar falta de confiança em suas
atitudes, pode revelar aspectos nega-
tivos da ausência de planejamento. Se
o próprio professor não for capaz de
assistir a sua própria aula, será inútil

todo o investimento em treinamento,
capacitação e profissionalização. O má-
gico é o primeiro a acreditar na própria
mágica, ou seja, no poder do fascínio
e do encantamento, caso contrário,
todos os movimentos transmitirão a
mensagem de que ele próprio duvida
que não seja verdadeiro", diz.

Ele explica que a mágica é dividida
em três partes: início, meio e fim.
Porém, a platéia conhece somente o
início e o fim. "Apenas o mágico sabe o
meio da mágica, por este motivo,
quando algo sai errado é preciso, através
do planejamento, reverter a situação
para que a platéia não perceba."

Quem nunca fez mágica na vida
deve começar pelas mais simples, que

não requeiram muito treino, para se
sentir seguro ao apresentá-las sem

correr o risco de errar. Segundo
Campos, hoje, qualquer kit de
mágica que se adquire já vem
com todas as explicações de

como executá-la com perfeição
e o material necessário. Entre-

tanto, é preciso algumas noções
básicas de como embaralhar, cortes de
baralho e conhecer alguns termos usa-
dos na arte mágica, como por exemplo,
Misdirection, que significa desvio de
atenção. "No site www.magicas.com.br,
há dois cursos que disponibilizamos,
totalmente gratuitos, que ensinam
exatamente isso, como pegar em um
baralho, regras do mágico, ética e tudo
que um iniciante precisa saber para
começar e se aprofundar nessa arte."

ESTÍMULO
Para alcançar o sucesso como "mágico
da sala de aula" é preciso ir além do
planejamento, coragem e treinamento.
Tem de ter empatia e compreender que
os alunos são diferentes e têm reações

diferentes. Para isso, você
poderá se aproximar
mais da turma dei-
xando o espaço aberto
para os estudantes
que desejarem parti-
cipar das mágicas (de-
pois que você estiver mais
seguro, claro).

Não imponha ou obrigue nin-
guém a participar. Deixe-os à von-
tade. Porém, busque uma maneira de
estimulá-los e faça elogios sempre
que alguém se dispuser a interagir.
"Cada vez que um professor elogia e
reconhece o esforço de um aluno, este
passa a fazer sempre mais, Quando o
educador não reconhece e não faz
nenhuma referência, o educando
imagina que o trabalho não foi
valorizado, gerando, com isso, baixa
auto-estima, insegurança e descon-
tentamento", af i rma SanfAnna.

Segundo ele, que fala
com conhecimento
de causa devido
sua especiali-
zação em Ges-
tão de Pes-
soas, não adi-
anta aplicar al-
guma técnica se
o p ro fes so r não
reconhece o esforço
dos alunos. "Lembre-
se que uma palavra de
estímulo pode contribuir
para um "show" em sala de
aula, pois o estudante estará
recebendo algo muito especial que
infelizmente, muitas vezes, não
recebe em casa: reconhecimento.
"Dessa forma, você não será ape-
nas o professor, mas, sim, o líder
da sala de aula."
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