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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo apresentar o quão importante foi a revista Arte 

Mágica, que circulou em parte da década de 1960, para as publicações mágicas no 

Brasil. Buscam-se entender as origens e o declínio da revista, a partir do processo de 

produção e circulação do periódico. Para isso, foram realizadas entrevistas exploratórias 

com o fundador da revista, Sarmento Morgado, e com um dos principais articulistas da 

revista, Ozcar Zancopé. Observa-se com a análise que dois fatores interferiram 

diretamente para que a revista deixasse de circular: a segmentação demasiada e o fato de 

a revista ter se tornado obsoleta para as estratégias de negócios de seu fundador. 
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Introdução 

A mágica exige um dom do profissional de quem atua na área, que faz dela um 

entretenimento que só é visto de fora pelos consumidores, ao contrário do futebol, por 

exemplo, no qual um dia um torcedor vai a campo e noutro joga com os amigos. Porém, 

apesar dessa diferença, ambos têm algo em comum: dificilmente alguém não goste ou 

não se encante. A mágica faz do espectador algo que ele só pode ver de fora, não tem 

muitas oportunidades de apreciar essa arte “nos bastidores” ou até brincar de ser mágico 

por alguns minutos. 

Conhecida como a “rainha das artes”, a mágica sempre trouxe em seu histórico 

a curiosidade do público leigo. Diferentemente das outras artes, em tudo o que se 

produz no quesito bibliográfico, nunca é aberto ao público em geral. Tornando suas 

publicações fortemente segmentadas a artistas e amantes. As primeiras publicações 

mágicas no Brasil datam da metade do século XX, com o periódico O Propagandista- 
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Jornal do Farsista, de J. Peixoto. O objetivo do proprietário era expor os produtos 

mágicos que comercializava, prestar informações e desmascarar falsos médiuns 

(ZANCOPÉ, 2011). 

 

Diferentemente do mercado editorial padrão nacional, o qual se diversificou e 

massificou durante o século XX, as publicações mágicas sempre tiveram sua 

segmentação muito focada em artistas. Na década de 1960, surgiu à revista Arte 

Mágica, a pioneira no ramo editorial em que se unia informação, entrevistas e 

publicidade do meio mágico. 

 

A característica marcante da revista estava nos mágicos escolhidos para a capa 

de cada edição: grandes nomes do ilusionismo brasileiro estiveram presentes nas 10 

edições em que foi publicada. A equipe que compunha a revista era de colunistas 

atuantes na arte mágica e do próprio editor, Sarmento Morgado, responsável por 

elaborar e coordenar as publicações. Além de mágico, Morgado é fundador da Escola 

Popular de Artes (EPA), localizada em Ponta Grossa (PR), espaço criado na década de 

1960 para oferecer cursos de mágica por correspondência. Em 1962, ele começou a 

oferecer um curso por correspondência intitulado Curso de Arte Mágica, Ilusionismo e 

Prestidigitação. Na época, os alunos recebiam em casa as aulas. Em 1° de outubro de 

1964, começou a circular a revista, com o intuito de fazer com que os alunos pudessem 

acompanhar as novidades e notícias do meio mágico na época. 

A revista apenas podia ser adquirida por meio de uma solicitação de assinante, 

que deveria ser preenchida e enviada pelos Correios. Mesmo com conteúdos 

diversificados e que traziam informações importantes sobre o gênero no país, o fato de 

ser destinada a um público estritamente segmentado fez com que a revista tenha se 

tornado obsoleta. Durante toda a existência do curso, 17,7 mil alunos assinavam a 

publicação em várias regiões do Brasil. 

O grande público não tinha acesso ao conteúdo, pois muito do que era 

publicado revelava segredos e expunha os artistas. Isso gerou um afastamento das 

publicações da grande mídia, o que a revista não tinha intenção e nem ambição de 

conseguir. O objetivo sempre foi o de construir um meio de comunicação para que 

profissionais e amadores pudessem crescer e desenvolver suas habilidades, juntamente 

com informação e aprendizado. A produção era custeada pelos alunos do curso, ao qual 
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se destinava em grande parte aos produtos vendidos na loja do editor Morgado. O cunho 

comercial sempre foi forte. Prova disso é que mesmo os números que eram ensinados 

careciam de algum material complementar para poder executá-los. 

 

Arte Mágica, algumas características 

Entrevistas e fotografias eram faziam sucesso frente ao público na época. Na 

revista destinada aos mágicos procurava-se seguir esta linha. Entretanto, quando se fala 

em entrevistas, por exemplo, o que se fazia era um apanhado sobre a vida de 

determinado artista e publicava-se um perfil de cunho biográfico. A falta de um texto no 

qual o leitor tinha a oportunidade de saber o que o artista pensava ou tinha para falar 

colocava a Arte Mágica em distância das outras publicações do mercado. O principal 

ponto de uma revista, é que se sabe perfeitamente com quem se está falando, e assim, o 

redator tem que escrever para o público e não para ele mesmo (SCALZO, 2003). 

Um dos pontos positivos era o espaço do leitor. Os alunos do Curso de Artes 

Mágicas podiam enviar cartas e se dedicavam a comentar e partilhar conhecimentos. As 

menções honrosas e as dedicatórias aos alunos eram um diferencial. O leitor podia ainda 

contar com seções de humor destinadas aos mágicos. No quadro Humor Mágico, por 

exemplo, o assinante podia ler piadas preparadas sobre o tema da mágica. 

Algumas revistas encontraram na superficialidade seu declínio, enquanto Arte 

Mágica encontrou no aprofundamento excessivo um problema. Com o passar do tempo, 

a revista parou de ser publicada e o os alunos foram perdendo interesse pelo curso que 

acabou fechando. A contribuição para o mercado mágico foi importantíssima, em uma 

época em que era o único veículo destinado a este público e que se podia obter 

informações com confiança e credibilidade. 

 

O fato de a revista oferecer um curso junto era o que o atraia o público. Com a 

chegada da primeira loja de mágicas no Brasil, e em seguida a proliferação das lojas do 

segmento, os artistas iam até São Paulo comprar os materiais e começaram a perceber 

que não precisavam mais do curso para fazer mágica. Com isso foram aos poucos 

deixando de assinar o curso por correspondência que parou de ser editado; 

consequentemente, a revista também parou de ser publicada. 

O meio econômico de revistas com essa característica é algo crucial, por mais 

contrário à linha editorial e a uma ideia que o meio queira passar, o produto precisa ser 
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vendável. Apesar de ser cruel, o que deixa uma empresa funcionando são as vendas e 

arrecadações, tirando casos específicos, como a revista Veja que lutou durante sete anos 

contra os prejuízos, a censura do período militar até acertar sua fórmula de arrecadação 

em 1971 quando mudou para o modelo de assinaturas (SCALZO, 2003). 

A Arte Mágica teve seu papel fundamental não só no meio artístico da 

profissão, mas como um grande exemplo de revista que faz conteúdo para quem 

realmente está engajado no assunto. Mesmo fato que faz dela um ícone, é um dos 

motivos de seu final antecipado. 

Um fato que deve ser questionado também, é se a época e os recursos que ela 

oferecia atrapalharam na sua continuidade. Hoje em dia, uma revista com o mesmo 

formato e tipo de reportagens conseguiria obter sucesso? Com o advento da internet e 

smartphones, Arte Mágica, como outras revistas da década, teria uma facilidade maior 

na propagação do conteúdo. É, por exemplo, o caso da revista Magi, também voltada 

para o público do meio, porém ainda ativa e com assinantes em todo o território 

nacional. As publicações da revista Magi, diferentemente da Arte Mágica, não são 

vinculadas com cursos ou algo do tipo, seu objetivo é trazer perfis de nomes em 

destaque na mágica nacional, informar o público mágico sobre notícias, eventos e 

congressos do meio, artigos e colunas sobre alguns temas de interesse da classe e 

apresentar catálogos de produtos de lojas do segmento. 

Apesar de não conseguir sucesso financeiro, a Arte Mágica conseguiu passar a 

mensagem de querer trazer informação a um público aficionado e para os representantes 

da arte. Mesmo não tendo a intenção de ser um fenômeno comercial, surgiu para atender 

determinado nicho, e de certa forma conseguiu chegar ao objetivo. 

A reflexão sobre o assunto é como essa revista foi importante e influenciou de 

forma inquestionável o meio da mágica, se tornando um importante veículo do meio. E 

apesar disso tudo, só teve apenas 10 edições. O sucesso moral foi mais importante que o 

fracasso financeiro? Todos esses questionamentos são aspectos importantes a serem 

tratados a respeito. 

Além da segmentação de conteúdo na década de 1960, quais foram os 

aprendizados e lições que a Arte Mágica deixou para o mercado de nicho, assim como 

para as revistas desse espetáculo que estão em atividade atualmente.  

 

Uma história contada por entrevistas 
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Foram realizadas duas entrevistas de cunho exploratório. Elas seguiram um 

roteiro de perguntas previamente definido pelos pesquisadores, com o idealizador da 

revista, Sarmento Morgado, e o articulista da Arte Mágica, Ozcar Zancopé. O objetivo é 

resgatar a história do projeto. 

A técnica entrevista foi utilizada para que possa haver um elo de comparação 

das diferentes visões sobre a história da revista. Além disso, esse tipo de entrevista 

permite, a partir das respostas, que perguntas complementares possam ser formuladas, o 

que qualifica a obtenção de resultados mais profundos. Perguntas previamente definidas 

devem trazer uma maior objetividade para o levantamento de dados e informações que 

cercam todas as hipóteses sobre toda a história de Arte Mágica. Seguindo a lógica do 

processo de investigação social, o principal foco a ser abordado foi a história do 

periódico. Buscou-se entender quais foram os objetivos da revista e compreender as 

situações que levaram ao fim repentino. 

 

De acordo com Gil (1999), um problema é relevante à medida que conduza a 

obtenção de novos conhecimentos. Portanto, compreender quais foram os erros e 

também acertos da revista Arte Mágica parece fundamental para uma pesquisa que 

busca a partir de uma linha editorial que não obteve sucesso de continuidade, entender 

como são os melhores jeitos de se conduzir um meio de comunicação para públicos 

específicos e como saber lidar eles. 

Ainda para Gil (, a relevância prática do problema de pesquisa está nos 

benefícios que podem decorrer de sua solução. Portanto, partindo desse pressuposto, 

buscou-se neste trabalho, por meio dos resultados colhidos nas entrevistas, argumentos 

para entender como um meio específico de comunicação pode obter ou não sucesso. 

Não para se chegar a uma fórmula secreta de fato, mas sim estudar quais os fatores 

determinantes para uma revista do gênero conseguir seus objetivos.  

 

Publicações como uma revista estão inseridas na lógica da indústria cultural. 

Um produto é criado para determinado público, que o consome. Além de adquirir 

conhecimento, o consumo produz receitas. Em Arte Mágica, o fator chave do produto 

criado para informar, mas também para divulgar o curso de mágicas por 

correspondência do idealizador e editor da revista, Sarmento Morgado. Muitos 
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assinavam a revista em busca dos conhecimentos que eram transmitidos, e por ser um 

dos únicos meios de aprendizagem da arte. 

Morgado e ao colunista da revista, Ozcar Zancopé, como era feita a curadoria 

de conteúdos que eram publicados e principalmente o fator central que levou ao auge da 

revista e ao declínio de assinaturas. 

Pela lógica da indústria cultural, a revista é inserida no contexto de dominância 

sobre seus leitores, pois em sua época era única e os que recebiam as edições tinham 

suas informações e não mais a quem recorrer. A não ser quando publicado na revista os 

locais onde haveria congressos e reuniões do meio, onde ali poderiam conhecer novos 

colegas assinantes e trocar experiências. Em Curitiba (PR) existem exemplos de artistas 

veteranos que começaram a atuar, pois aprenderam com o curso de correspondência e 

pela leitura da revista. Exemplos concretos que demonstram o poder de disseminação de 

conteúdo e da produção jornalística informativa da revista. 

Optou-se por não utilizar discurso direto para retratar a história e os objetivos 

do artigo, aos quais se passa a apresentar a partir de agora. 

 

Arte Mágica e o espírito empreendedor de seu fundador 

A revista Arte Mágica surgiu em 1964, uma época em que não se tinha 

nenhuma publicação destinada ao público mágico em circulação. A revista nunca foi o 

produto principal e sim, conforme já descrito, um complemento ao principal produto de 

Sarmento de Lima Morgado, o Curso de Arte Mágica, Ilusionismo e Prestidigitação. 

Morgado, cujo pseudônimo era Mágico Morgan, residia em Ponta Grossa (PR). 

Ele era dono de uma gráfica quando fundou a Escola Popular de Artes (EPA) com a 

intenção de ministrar cursos por correspondência. Em 1962, começou a distribuição do 

Curso de Arte Mágica e, aos poucos, foi adquirindo alunos e adeptos. Como a maioria 

dos alunos era de fora do estado, enxergou a necessidade de criar um veículo que 

pudesse informar a classe do que estava ocorrendo. Seguindo a linha de que é preciso 

falar com menos gente para se falar melhor, começou suas atividades e trouxe na capa o 

jovem artista Ozcar Zancopé, que na época tinha 18 anos e adotava o pseudônimo de 

Lifan, O Rei dos Mágicos. A revista começou a ser distribuída juntamente com o curso 

enviado pelos Correios. Nas páginas da revista, a matéria principal levava a biografia do 

artista escolhido para a capa. Os artistas que iam para a capa eram escolhidos de acordo 
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com destaque da época, se estivessem muito populares ou tinham alguma relevância 

para a arte eram homenageados com um perfil escrito e publicado na revista. 

O curso chegou a ter durante os anos em que foi ministrado, 17,7 mil alunos 

inscritos que estudavam e recebiam as provas em casa, respondiam e devolviam para a 

correção e em complemento recebiam a revista (MORGADO, 2016). A publicação não 

tinha periodicidade fixada: teve seu início em 1964 até 1966 e depois parou por dois 

anos quando retomou as atividades em 1968. Morgado enxergou em São Paulo a 

possibilidade de expandir seus negócios e mudou-se para a capital paulista. Foi quando 

transformou a EPA em Escola Brasileira de Artes e Cultura (EBAC). O sucesso de 

comércio começou a expandir com a inauguração da primeira loja de mágicas em 1965, 

que montou logo que chegou a São Paulo. Com o tempo, se tornou um império de 22 

lojas que reuniam diversos aparelhos para profissionais e amadores. A Rei das Mágicas 

se tornou a mais famosa e tradicional loja de artigos mágicos; ela ainda está em 

atividade com duas unidades, além de uma loja virtual na internet.  

A revista imprimia, além das notícias, catálogos dos produtos ofertados pela 

loja de Morgan, o que gerava um atrativo e aumentava a procura pelo curso. A revista 

chegou a ter correspondentes fora do Paraná quando ainda tinha sede em Ponta Grossa. 

Um desses correspondentes era o Mágico Ozcar Zancopé, que enviava de São Paulo as 

notícias do meio mágico da região paulista. No Rio de Janeiro, o mágico Bob Ricardo 

fazia trabalho similar. Cada um enviava material para publicação na revista, que não 

passava por curadoria de conteúdo. Os correspondentes mandavam e era publicado na 

integra os textos enviados. Em matérias que eram produzidas, o correspondente 

geralmente ia à casa do entrevistado para colher dados, fotografias e conversar com o 

artista para depois montar o texto, enviar para a redação e esperar a publicação 

(ZANCOPÉ, 2016). 

A revista, mesmo sendo produzida por mágicos que não atuavam como 

jornalistas profissionais, teve um importante papel na formação de público consumidor 

e de artistas capacitados para atuar no cenário mágico nacional. Eram produzidos textos 

que visavam fomentar o interesse dos alunos por buscarem informação, e estarem 

envolvidos com o meio. Muitos artistas que atuam hoje no mercado nacional tiveram 

formação ou passaram pelo Curso de Arte Mágica. Entretanto, o expansivo e crescente 

mercado de lojas tornou a viabilidade do curso obsoleto, uma vez que demandava 

muitas pessoas envolvidas para a logística de análise das respostas de provas e envios de 
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material pelos correios. Os artistas começaram a descobrir as lojas físicas e passaram a 

frequentá-las diretamente, adquirindo materiais para trabalhar e o estudo tornou-se algo 

em segundo plano, ficando cada vez mais de lado. 

Houve um momento em que ficou inviável a manutenção de conteúdos 

impressos, pois os alunos foram deixando de assinar o curso. Com isso, a revista saiu de 

circulação em um momento em que o interesse pessoal de Morgado focava nas vendas e 

na administração das lojas, que estavam inaugurando e se tornavam uma febre entre 

postulantes e mágicos. O aumento de público nas lojas levou à extinção da revista, que 

por pouco tempo ainda era vendida separadamente em seu comércio ainda com função 

de informar e de divulgar as vendas dos produtos, pois já não tinham mais tantos alunos 

no curso que viabilizava a produção da revista somente para tal função de informar 

alunos. Saindo do modelo de livreto para um formato de revista tabloide com capa 

colorida e papel de melhor qualidade; muito distante daquele do início da Arte Magica. 

O novo visual durou por três edições. 

O conteúdo diversificado reuniu importantes nomes do cenário mágico 

nacional que estavam em destaque na época, grande parte tinha certa influência, pois 

apareciam em destaque por ganharem prêmios e festivais de mágicas. Ozcar Zancopé se 

tornou correspondente, mas foi capa da revista pois em 1961 com apenas 16 anos de 

idade e ganhou o 1º Concurso de Mágicos da Guanabara, no então estado da Guanabara 

atual Rio de Janeiro, desbancando veteranos de arte. O que levou a ter uma biografia 

publicada na revista. 

Um dos destaques de publicação foi a mágica Estercita Fernandes, vinda de 

uma família de artistas, Estercita apresentava-se em circos, clubes e teatros. Ficou 

conhecida por ser a primeira mulher mágica da América do Sul a se especializar na 

manipulação de objetos, um feito até então executados por homens. Estercita tem um 

papel de destaque no Brasil, pois foi uma das primeiras mulheres a assumir a figura de 

mágica e não de partner, como era de costume na época. As mulheres assumiam o posto 

de assistentes enquanto os maridos, namorados ou amigos encenavam o papel principal 

de mágico.  

Anos depois, o Mágico Dossel, filho de Estercita, foi capa da última edição da 

revista, em uma época em que os artistas estavam atuando em boates e casas noturnas 

Dossel, se destacando na arte da manipulação inspirado pela mãe. Uma das figuras 

ilustres que passaram pela capa da revista foi o mágico Húngaro Franz Czeisler, 
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conhecido popularmente por Mr. Tihany. Tornou-se famoso ao fundar o Circo Mágico 

Tihany e recebeu destaque na revista, pois elevou a arte mágica nos picadeiros a um 

patamar antes nunca visto. Misturava bailados sempre com numerosas bailarinas e 

aparatos pioneiros que posteriormente eram vendidos na loja de Morgado. Tihany ficou 

famoso e consagrou-se mundialmente chegando a ser o maior circo da América Latina e 

o quinto maior espetáculo do mundo. No Brasil o circo teve sede administrativa em São 

Paulo, e como artista frequentando inclusive a associação fundada por Morgado, em 

1981, a Sociedade Brasileira de Mágicos.  

Vale ressaltar que grande parte destas matérias foram produzidas pelos 

correspondentes, que entrevistavam os artistas e escreviam perfis de acordo com a 

contribuição que cada entrevistado tinha para com a mágica. Estar na capa da revista era 

uma questão de mérito, de influência de saber que tinha contribuído de alguma forma 

para o crescimento da arte no país e que a história precisava ser registrada. Alguns dos 

artistas que foram capa da Arte Mágicafaleceram, como é o caso dos Mágicos Ricardo 

Gondor, Drakon, Dossel, Victor Cantero, Robertini, Pavlovich, Sandro e Tihany. De 

alguma forma, a memória desses artistas está preservada nas páginas da revista.  

 

Considerações finais 

 Após a análise, é compreendido com mais clareza um fenômeno muito 

importante na nossa comunicação: a revista. Algo que é muito peculiar, um meio de 

comunicação que ganhou forças com a cultura de massas. Uma revista tem a capacidade 

de reafirmar a identidade de grupos de interesses específicos (SCALZO, 2003), 

funcionando muitas vezes como uma espécie de carteirinha de acesso a eles. Ajuda a 

construir uma identidade, fazendo assim, ser um item de maior apreço e se tornando 

algo colecionável.  

 As revistas, que por um lado nasceram da mais pura diversão e não precisar se 

preocupar com a correria do factual. Por outro, foi para a formação de quem queria 

informação específica, mas não a ponto de querer ler um livro. Algo seletivo. Fazendo o 

meio de campo dos meios comunicadores, tendo assim, aqueles que falam com todo 

mundo, TV, e meios completamente personalizáveis a gosto do cliente, como a internet. 

Talvez por ser excessivamente segmentada, a Arte Mágica teve seu fim, mas o real e 

verdadeiro motivos são a junção de vários fatores e eles trazem aprendizados. 
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Economicamente foi fracassada, porém deixa um legado de quem conseguiu passar a 

mensagem que queria.  
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