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O autor   

Caio Bianchetti (Mágico Caio) é filho de uma professora 

da rede municipal de educação infantil de Barbacena/MG e tem no 

sangue o dom de aprender e compartilhar. É por isso que 

desenvolveu este projeto para colaborar com educadores, tutores 

e voluntários. Com o intuito de potencializar ainda mais o 

processo de ensino na sala de aula e levar o lúdico no campo de 

ensino, surgiu do edital Aldir Blanc a oportunidade de propor a 

Oficina Mágica para Educadores e a Cartilha do Mágico Professor. 
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Apresentação 

Tenho usado a arte mágica há mais de 20 anos para levar 

encantamento e sorriso ao público de todas as idades. Já me 

apresentei para mais de 200 escolas públicas e particulares. Com 

essa experiência, compreendi a realidade de muitos professores na 

sala de aula, tanto da educação infantil como do ensino médio. Às 

vezes, é preciso ser "Mágico" para lidar com as adversidades do 

dia a dia, não apenas pela influência das modernidades que levam 

a um grau maior de dispersão dos alunos, como também dos 

traumas oriundos de todo o seu passado histórico. 

 Por acaso gostaria de encantar seus alunos? Você gostaria 

de tirar uma moeda do ouvido de uma criança, ou até mesmo fazer 

aparecer um giz de cera magicamente?  Preparei para você dois 

materiais gratuitos imperdíveis: a Oficina Mágica para 

Educadores e a Cartilha do Mágico Professor. 

Na Oficina Mágica, serão realizados números, a priori, 

como uma espécie de apresentação, e logo após serão ensinados os 

segredos, como uma metodologia pedagógica de fácil absorção, 

com materiais de fácil acesso.  Dentro desse vídeo, você terá acesso 

também a duas entrevistas com profissionais que usam a arte 

dentro da pedagogia, para efeito de pesquisa, e poderá 
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testemunhar os benefícios desta potente ferramenta de trabalho: a 

arte. 

Esta Cartilha Mágica do Professor é uma espécie de apoio 

digital ao vídeo da Oficina Mágica para Educadores, que aproximará 

o consumidor deste projeto público a uma base teórica 

complementar. Aqui você encontrará uma introdução teórica de 

como a mágica pode facilitar e contribuir com o processo de 

aprendizagem.  
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Prefácio 

De acordo com Paulo Freire, quem só entende de educação 

não entende de educação. A arte, portanto, é uma ponte que 

constrói o saber e amplia as relações culturais; é por isso que se 

propõe a professores, a arte-educadores e a recreadores a Mágica 

(arte circense) como ferramenta pedagógica, para ampliação do 

manejo de técnicas e aprimoramento da performance ao ensinar e 

captar a atenção do ser humano no processo prático de 

aprendizagem.  

A imaginação é imaterial e pode ocupar o espaço que 

quiser, afirma a educadora Adriane Klisys na Revista Escola. 

Portanto, estimular esse potencial humano com o lúdico é 

conceder os caminhos necessários para que o imaginário não se 

perca. Com isso, eu, Caio César Bianchetti Souza, venho oferecer à 

comunidade a execução da Oficina Mágica para Educadores. Como 

projeto, este não se limita apenas a aqueles que estão no front como 

Educadores, mas também todos aqueles que reconhecem no 

processo de aprendizagem uma corrente que, ao ensinar e no 

aprender, reproduz à comunidade o que se aprende.  

 

 



Cartilha do Mágico Professor                                            @magicaparaeducadores                        
 

9 

 

Como a arte mágica pode me ajudar? 

A mágica é uma arte milenar que alcança todos os públicos 

e todas idades, encanta todos os olhos, emociona sensíveis e choca 

os convictos. Como técnica de ensino facilita as relações, captura a 

atenção, gera empatia, cria autoridade e relaxa tensões, portanto é 

uma ferramenta de comunicação poderosa que está a serviço dos 

que a reconhecem. O Educador que a utiliza certamente estará 

munido de mais uma ferramenta que tem como princípio o 

mistério e o assombro. Ao realizar uma mágica ante os olhos 

curiosos de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um 

adulto, aquele que a executa está lidando diretamente com a 

esperança, levando doses de alegria a quem assiste. Segundo o 

filosofo Nietzsche, “toda arte e toda a filosofia podem ser consideradas 

como remédios da vida”. Nesse sentido, a arte mágica também é 

terapêutica, tanto para quem a aprende como para quem a assiste.  

Para o artista Ricardo Harada, a arte mágica é o resultado 

da articulação de sistemas muito complexos que envolvem ciência, 

habilidade, psicologia, linguagem e muita arte para que algo 

aconteça. Segundo ele, “ao rompermos com as barreiras erigidas por 

nossas crenças, por nossa razão, por aquilo que acreditamos que seja real 

e natural, a mágica nos devolve algo que nos havia sido roubado de mais 
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precioso: a nossa infância, a capacidade de reconhecer que tudo é 

possível”. 

4 Benefícios da arte mágica 

1 - A mágica contém, em si, a promessa do impossível. Isso 

potencializa o processo de imaginação do aluno; 

2 - Atrai a atenção da plateia. É muito comum nos dias de hoje a 

falta de foco. Essa arte faz com que o espectador volte sua 

atenção para o mistério contido no impossível, pois o mistério 

gera conexão; 

3 - Extrai emoções de encantamento, pois lida com o 

imprevisível; 

4 - Libera sorrisos, portanto libera mais endorfina no cérebro. 
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7 motivos para aprender a fazer mágicas fáceis! 

1 -Você estará munido com mais uma ferramenta cênica;  

2 -Você ampliará seu arsenal cultural na abordagem com o aluno; 

3 -Você poderá juntar a mágica com suas historinhas de contos de 

fada; 

4 -Você terá nas mãos uma habilidade milenar capaz de gerar 

fascinação e autoridade; 

5 -Você poderá compartilhar com seus alunos os ensinamentos 

aprendidos; 

6 -Ao praticar, você exercitará a autoconfiança e a autodisciplina; 

7 - Por fim, você fará uso dessa arte como processo terapêutico 

para si e para os outros. 
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Diretrizes para o educador utilizar a arte mágica 

Podemos dizer que há três regras fundamentais para 

qualquer pessoa que queira iniciar-se nas artes mágicas: a 

manutenção do segredo, o treino disciplinar e a não repetição do 

efeito mágico para o mesmo público. 

1° REGRA:  Na era tecnológica, muito se tem visto o 

compartilhamento de segredos técnicos que outrora estavam 

escondidos. No que concerne as artes mágicas é fundamental o 

reconhecimento de que esta depende exclusivamente do 

conhecimento resguardado. Ao executar um número de mágica, 

esta sobrevive graças ao não compartilhamento do segredo, pois 

ao fazê-lo de maneira inapropriada e deliberada o efeito mágico se 

perde. Portanto, para que o encantamento se sustente, é 

imprescindível que o segredo da técnica seja preservado a sete 

chaves.  

Obs.: No caso do educador que pretende de alguma 

maneira oferecer aos educandos essa ferramenta artística, é 

necessário que este proponha um formato metodológico que 

aborde a importância de manter o segredo e repasse tais diretrizes 

a seus alunos. 
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2° REGRA:  A prática leva à perfeição. Treinar 

sistematicamente o efeito mágico que se pretende realizar é de 

grande valia, pois não adianta fazer a mágica deixando que o 

segredo seja percebido. Para isso não acontecer, deve ser levado 

em conta que o treino é essencial. Poderá utilizar então 3 métodos: 

O treino no espelho, o treino na frente de uma câmera para 

posteriormente assistir à sua performance e, por fim, a prática para 

um álibi, alguém que seja uma espécie de “cobaia” que lhe dará 

um retorno sobre o efeito mágico executado. Uma pessoa de 

confiança, como um amigo, filho, irmão, marido, mãe ou pai. 

3° REGRA: Nossa última e terceira lei é tão importante 

quanto a primeira e a segunda. Aqui é levado em conta a 

característica da imprevisibilidade para o encantamento ocorrer. 

Como assim? Se o espectador não sabe o que vai suceder, o efeito 

mágico acontece com a fluidez necessária, então repetir o mesmo 

efeito mágico para os mesmos olhos não é uma prática sábia, pelo 

contrário, faz com que os olhos da plateia busquem o segredo e 

não o encantamento.  
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Penetrando mistérios 

Questões angulares: Alguns efeitos mágicos dependem 

de ângulo. Nosso olhar absorve o que vê superficialmente e a arte 

da ilusão, em alguns casos, sobrevive graças ao ângulo em que se 

apresenta. Aquele que decide trilhar pelo caminho dessa arte 

precisa ampliar a visão profunda, ao passo que entende que a 

percepção está atrelada a uma dualidade sui generis, em outras 

palavras, a realidade proposta pelo mágico é dual. Enquanto o 

público percebe algo externo, o ilusionista compreende as redes 

causais que propiciam o acontecimento do efeito mágico, como é 

o caso da borracha teletransporte, que o mágico interpreta a 

colocando numa mão enquanto ela está na outra. Ao olharmos 

para a mão em que aparentemente a borracha está, acreditando 

fielmente que lá ela se encontra, o público também acreditará. Por 

isso, é necessário treinar a naturalidade, ainda que um objeto esteja 

falsamente na sua mão.  

Interpretação: A pessoa que faz um efeito mágico precisa, 

de alguma maneira, interpretar a atmosfera do mágico. Isso inclui 

ter presente o que está acontecendo na mente do espectador. Use 

sua personalidade para criação do mistério e do encantamento, 

interprete como uma atriz de novela interpreta, mas sem perder a 

alegria, o humor e sua própria originalidade. Para entender o que 
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quero dizer, proponho que assista ilusionistas, documentários e 

filmes que compartilhem a cultura do mágico. 

Atmosfera Cênica: Uma música de fundo, um cenário 

encantador, uma cartola, uma varinha, podem dar aquele toque 

especial, mas não se prenda a isso. O efeito mágico pode acontecer 

SUBITAMENTE enquanto conversa com uma criança, ou mesmo 

quando elas se aproximam de você.  

Momento Mágico: este é o instante em que tudo acontece. 

Para isso, assim que o efeito mágico está para se descortinar 

perante o público, é imprescindível que exista uma cereja no bolo 

e esta pode estar contida num gesto simples, como: na palavrinha 

mágica, no sopro encantado, num estalar dos dedos, num pozinho 

pi pirilim pim pim e até mesmo no toque de uma varinha encantada. 
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Lista de materiais necessários para execução da 

Oficina Mágica para Educadores: 

Para reprodução desses efeitos mágicos será necessária 

uma pequena lista de materiais:  

Barbante, quadro negro ou branco, folha de planta 

artificial em tecido ou plástico maleável, giz de cera, borracha, 

lápis, colher de metal, um dedo falso comprado em lojas de artigos 

mágicos, taça de vidro ou copo transparente, cartolina, cola bastão, 

tesoura, corpo descartável transparente e moeda. 
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Repertório da Oficina Mágica para Educadores 

Além de 12 mágicas fáceis de executar, você ainda assistirá a duas 

entrevistas com especialistas: uma contadora de estórias e uma 

educadora.  

 Barbante Mágico: O mágico inicia segurando dois 

barbantes na mão. Coloca-os na mão do espectador, pede 

para ele(a) fechar as mãos e, num passe de mágica, os 

dois barbantes se unem. 

Obs.: Temas que podem ser abordados como estória:  

Separação, União, pode dizer também que os dois barbantes são 

duas minhoquinhas que viviam separadas e um dia fizeram as 

pazes.  

 O Dedo Fantástico: Este número você já deve ter visto 

em algum lugar. É quando o ilusionista finge que um 

dedo está saindo da mão. Isso cria uma ilusão belíssima 

para crianças de pouca idade.  
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 Quadro Encantado: Aqui o professor-mágico tem um 

belíssimo número para executar. Ele desenha uma folha 

de árvore no quadro e, ao apagar a folhinha com as 

mãos, surge uma folha de verdade.  

 

 A Colher Molenga: Efeito visual de que a colher está 

mole. Ao final parece que ela quebra, mas tudo não passa 

de uma ilusão. 

 

 Aparição do Giz: Neste efeito, o mágico professor pode 

estar conversando com as crianças e de repente surge em 

suas mãos um giz, uma borracha, um pirulito ou 

qualquer objeto que a técnica permite executar. 

 

 Borracha Teletransporte: Já imaginou se deslocar de um 

lugar para outro num piscar de olhos? Neste número 

você vai aprender a teletransportar uma borracha, um 

apontador ou uma moeda de uma mão para outra.  
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 Banana Fatiada: A imaginação está solta no ar. Aqui o 

Mágico Caio utiliza-se de uma espada imaginária. O 

mágico pega uma banana e de dentro do bolso, de um 

livro ou até mesmo da cartola sai uma espada invisível 

que tem o poder de cortar a banana. Faz-se o movimento 

de corte próximo à banana e quando ela é descascada, 

para surpresa dos olhos curiosos, eis que se encontra 

fatiada.  

 

 O Lápis Esperto: O mágico diz que irá fazer a borracha 

desaparecer. Usando o lápis como se fosse uma varinha 

mágica, quem some é o próprio lápis. 

 

 Dedão Invisível: Este efeito mágico é muito impactante. 

Com as mãos vazias, o mágico faz surgir um lenço do 

nada e depois o faz desaparecer.  

 

Obs.: Se você adquirir dois lencinhos miúdos de seda idênticos, 

poderá fazer com que o lenço suma de sua mão e apareça em 

outro lugar, como: dentro de um porta-lápis, debaixo de uma 



Cartilha do Mágico Professor                                            @magicaparaeducadores                        
 

20 

 

cadeira, dentro de um chapéu, etc. Para isso será necessário que 

deixe um dos lenços já escondidos no local escolhido antes de 

iniciar o efeito mágico da desaparição do lenço.   

 

 O Sumiço Misterioso da Moeda: Uma taça é colocada de 

cabeça para baixo em cima de uma cartolina. Uma moeda 

é posta na mesa, à vista de todos. O mágico pega um 

lenço opaco, coloca em cima da taça, deixando-a oculta. 

Feito isso, o mágico pega a taça juntamente com o lenço e 

coloca em cima da moeda, e ao tirar o lenço a moeda 

desaparece. 

 

 O Sopro Rasgado: Uma brincadeirinha (gag) que se pode 

fazer em várias ocasiões como uma espécie de pegadinha 

que contém em si um efeito especial. O mágico simula 

rasgar uma folha de jornal, de desenho ou até mesmo 

uma nota de cem reais. 

 

 Bombons Mágicos: O mágico apresenta um copo 

descartável vazio. Ao passar uma simples cartolina em 
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frente ao copo, eis que surgem bombons mágicos. Efeito 

surpreendente que está à sua disposição na Oficina 

Mágica para Educadores. 
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Notas Finais 

Dado a importância da Lei Aldir Blanc (Lei Federal nº 

14.017/2020) e a responsabilidade de apresentar o melhor 

resultado com profissionalismo e empenho aos consumidores deste 

projeto público, o proponente cercou-se de equipe profissional para 

a realização. 

Para a execução da videoaula Oficina Mágica para 

Educadores e para a Cartilha do Mágico Professor, o artista 

contou com equipe de filmagem, edição, iluminação, 

sonorização, ilustração, correção textual, diagramação, 

mentoria e produção.  

Todo este trabalho foi realizado dentro da 

modalidade virtual, portanto disponibilizado dentro do 

canal do Mágico Caio no Youtube, no site do artista e de 

parceiros do ensino, para que o acesso fosse facilitado e 

repercutido entre profissionais da educação. 
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Acesso a vídeo aula da oficina gratuita 

Nossa primeira oficina mágica está pronta para você 
desfrutar. Para ter acesso, basta entrar na página: 
www.magicocaio.com.br/magicaparaeducadores deixar seu 
e-mail e receber o link de acesso ao vídeo. Caso queira 
compartilhar com alguém, procure pessoas que estão no 
ramo da educação, da pediatria, da recreação e até mesmo 
de trabalhos missionários. Evite curiosos ou pessoas que 
podem deturpar o entendimento sobre o assunto. 

Depoimentos: 

Ficaríamos muito felizes se você pudesse compartilhar 
conosco suas experiências com a Oficina Mágica para 

Educadores. Não deixe de nos enviar um pequeno 
comentário por e-mail ou por nossa página no Instagram. 

magicaparaeducadores@gmail.com  
www.instagram.com/magicaparaeducadores 

Contato com o Mágico Caio: 

Caso você precise de orientação particular, lives, mentoria e 
até mesmo apresentações de mágicas, nós temos esses 

serviços para você. Basta entrar no nosso site e pegar nosso 
WhatsApp: 

www.magicocaio.com.br 

 

 

http://www.magicocaio.com.br/magicaparaeducadores
mailto:magicaparaeducadores@gmail.com
http://www.instagram.com/magicaparaeducadores
http://www.magicocaio.com.br/
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