
MÔNICA BERNARDO TOUTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÚDICO LIBERTADOR DE LABIRINTOS 
 

 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada no final do 
Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
“Educação Lúdica em contextos 
Escolares, não formais e corporativos”, 
No Instituto Superior de educação 
Vera Cruz, como requisito parcial para 
Obtenção do Certificado de Conclusão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Paulo 
2008 



                                                                                                                                 II

 
Autor: MÔNICA BERNARDO TOUTIN 

 

Título de monografia: LÚDICO, LIBERTADOR DE LABIRINTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE APROVAÇÃO 
 

Esta monografia foi considerada 
para a obtenção do Certificado 
de Conclusão da Pós-Graduação 
Lato sensu em “Educação Lúdica 
em contextos Escolares, não 
formais e corporativos”, do 
Instituto Superior de Educação 
Vera Cruz de São Paulo. O 
examinado foi aprovado com a 
nota ________. 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 

NOME 
ASSINATURA 

1.  
2.  
3.  

 
 
 

São Paulo, _____ de __________________de ________. 



                                                                                                                                 III

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEDICATÓRIA 
 

Dedico este trabalho a todos 
aqueles que acreditam na 
Educação Lúdica e na 
capacidade de resgatar um estado 
interior pleno de alegria, beleza e 
felicidade, apesar dos meandros 
da vida exterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 IV

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço a todos os professores 
que, de alguma forma 
colaboraram na elaboração deste 
trabalho, especialmente a 
Adriana Friedmam e José 
Ricardo Grilo, corajosos 
pioneiros na implementação da 
Educação Lúdica no Brasil. 
Agradeço ainda à minha família, 
Eduardo, Gabriela e Thomas, 
companheiros de caminhada, 
pelo apoio e cooperação. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 V

SUMÁRIO 
 

1. INTRODUÇÃO 

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 O que é labirinto 

  Labirinto e Mazes 

3. LABIRINTO E HISTÓRIA 

4. LABIRINTO E SIMBOLOGIA 

 Por que caminhar? 

5. LABIRINTO E MITOLOGIA 

 O Labirinto de Creta e o Mito de Teseu 

 Glossário do Mito de Teseu 

6. JOGOS E CELEBRAÇÕES 

 O que está em jogo no jogo? 

 Labirintos na formação dos jogos 

7. AMARELINHA 

8. LITERATURA INFANTIL 

9. DANÇAS CIRCULARES 

10. O PEREGRINO 

11. PROJETO LABIRINTO LÚDICO 

12. CONCLUSÃO 

13. BIBLIOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 VI

Memorial 

 

 

O pensamento de que o estudo de um segundo idioma abre portas e 

caminhos me levou a o estudo da Língua Inglesa e posteriormente ao Curso de Letras 

– Tradutor/Interprete. Contudo, o interesse pela filosofia sempre esteve presente no 

meu percurso. 

Assim, construí minha carreira profissional como professora bilíngüe, 

mas também alimentei meu interesse no campo da filosofia, traduzindo obras do 

Inglês para o Português. 

O desejo de compreender as questões humanas, a valorização de uma 

Cultura de Paz e a percepção de que a criança deve ser acolhida e respeitada em sua 

integridade, levaram-me ao presente Curso de Pós-Graduação em Educação Lúdica. 

Não estava, então, a procura de um curso unicamente teórico; minha expectativa era 

vivenciar uma experiência que modificasse a minha própria maneira de olhar o 

mundo, para, consequentemente, poder atuar de forma diferenciada na forma de lidar 

com meus pequenos alunos. 

Acredito ter sido plenamente atendida nesta minha expectativa, pois o 

tema do labirinto, como metáfora do auto-conhecimento, foi  resultado natural das 

ricas experiências e convivências que transcorreram neste período. 

Tem sido gratificante observar uma idéia que se apresentou como uma  

semente, desenvolver-se em concretude, como uma árvore que gera seus frutos. 

A capacidade de direcionar o olhar para dentro e trazer de lá um mundo 

de possibilidades tem sido a melhor conquista. Certamente, não poderia deixar de 

agradecer os responsáveis por este curso, Adriana Friedmann e José Ricardo Grilo, 

pela presença afetuosa e pelo cuidado diligente  que dedicaram à esta que foi a 

primeira turma do Curso de especialização em Educação Lúdica no Instituto Superior 

de Educação Vera Cruz. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 

“Sem esta atividade lúdica da fantasia, nenhum 
trabalho criativo jamais foi produzido. O débito que 
temos para com o jogo da imaginação é 
incalculável” 
   
                C.G.Jung 

 
 O presente trabalho surgiu a partir de um “insight” enquanto participava 

de uma maratona lúdica no ISE – Vera Cruz conduzida por José Ricardo e Adriana 

Friedman. O tema se apresentou por inspiração e à princípio não havia nenhuma 

certeza quanto ao seu significado. No entanto, o estudo e a investigação começaram a 

delinear um caminho para compreender a importância do tema lúdico não apenas 

para o homem enquanto ser biológico e cultural, como também para a vida prática 

daqueles empenhados em melhorar o percurso individual e coletivo.  

 

Pude verificar que o Labirinto é um símbolo da civilização com mais de 

4.500 anos de história. Ele está presente na mitologia, na história, na literatura, no 

cinema, na música, nas artes plásticas, na arquitetura, nos jogos e brincadeiras 

infantis. Sua simbologia está fortemente relacionada à transformação e a um “espaço 

sagrado”, da mesma forma que o espaço da brincadeira.  

 

Este estudo pretende, portanto, esclarecer alguns conceitos pertinentes 

tanto ao significado da simbologia do labirinto, como ao lúdico, fortes elementos da 

cultura humana, a fim de melhor compreender a correspondência entre o espaço 

interno e externo do homem.  

 

A escolha do tema labirinto, dentro do Curso de Educação Lúdica se 

firmou pela observação de que o enrijecimento interno, pela falta de ludicidade leva 

o homem a um “aprisionamento” interior. Contudo, o resgate do jogo e da 

brincadeira pode dar origem a um movimento gerador de transformação pela 

compreensão da necessidade do homem em atribuir valor a fundamentos humanos 

como a cooperação e a convivência. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1. o que é labirinto? 
 
 
 
 
 

 
 

(moeda encontrada em Creta – séc III A.C.- Disponível em 
http://www.labyrinthos.net/f_homepage.htm) 

 
 
 

In the labyrinth, one does not lose oneself 
In a labyrinth, one finds oneself 

In a labyrinth, one does not encounter the Minotaur 
In a labyrinth, one encounters oneself. 

 
                                                                                  (do livro Through the Labyrinth de Hermann Kern) 

 
 
 

 
 Etimologicamente a palavra labirinto permanece inexplicada. O que se 

diz mais frequentemente é que labyrinthos significa “casa do machado de duas 

cabeças” e que a palavra está associada à “pedra”.  

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa traz as seguintes definições para 

a palavra Labirinto: 

1. “Vasta construção onde uma rede de salas e galerias, subterrâneas ou à 

superfície, se entrecruzam de tal maneira que se torna difícil encontrar a saída”. 
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2. “Estrutura, conjunto que forma uma complicada rede de elementos (aléias 

de jardins, traçado de ruas, caminhos, corredores, etc) em meio aos quais é possível 

perder-se; Dédalo. 

3. “Coisa muito enredada; complicação inextricável; emaranhado, imbróglio, 

Dédalo. 

Contudo, veremos em seguida, que há outro sentido para a palavra, anterior a 

esta origem literária de “confusão”. 

Hermann Kern (1941 – 1985), de origem alemã, combinou a carreira na área 

do Direito com um devotado interesse pela Arte. Ele juntou, por muitos anos, vasto 

material sobre labirintos que acabou resultando em uma grande exposição ocorrida 

em Milão no ano de 1981. Para se ter uma idéia da grandiosidade do evento, o 

catálogo da exibição Labitinti (Feltrinelli:Milan) contou com 434 páginas e 550 

ilustrações, tendo sido visitada por 120.00 pessoas. Fascinado pelo tema, Kern é 

considerado autor do livro mais completo sobre Labirintos, Throuh the Labyrinths, 

traduzido para o Inglês em 2000. Segundo o autor, o labirinto seria uma ferramenta 

para transformação espiritual, psicológica e pessoal. O autor afirma ainda, que 

labirintos têm sido usados no mundo todo como um meio de aquietar a mente, 

encontrar o equilíbrio, estimular a meditação, a inspiração e as celebrações. Trata-se 

de um símbolo antigo que representa totalidade. O labirinto combina a imagem do 

círculo e a espiral num caminho de movimento sinuoso, mas significativo que vai da 

periferia ao centro e volta para fora. O labirinto tem apenas um caminho. O caminho 

para dentro é o caminho para fora. Em sua concepção mais básica, refere-se a uma 

metáfora para a jornada ao centro do eu mais profundo e de volta ao mundo com uma 

compreensão expandida de quem somos.  

Jeff Saward, estudioso inglês, também considerado uma autoridade no tema 

dos labirintos, acredita ocorrer atualmente um renascimento do labirinto como 

ferramenta espiritual, de recreação e recurso anti-stress1.  

 O minucioso estudo de Kern revela que o labirinto tem sido um símbolo 

da civilização com mais de 4.500 anos de história. Contudo, ele não se constitui 

apenas de um símbolo do passado, mas um símbolo que continua tendo significado 

nos dias atuais e está presente na mitologia, na história, na literatura, no cinema, na 

música, nas artes plásticas, na arquitetura, nas brincadeiras infantis, jogos, etc.  

                                                 
1 Disponível em labyrinthos.net 
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 O conceito de labirinto segundo Kern manifesta-se de três formas: 

 

1. Como um padrão de movimento (dança) 

2. Como uma figura gráfica (desenho) 

3. Como tema literário (maze) 

 

 Acredita-se que a manifestação original do labirinto tenha sido a dança, 

sendo o movimento corporal a forma de expressão mais direta e primária, o que se 

comprova pela Antropologia, pela Etnologia e pela simples observação de nossas 

crianças. A partir desta manifestação teriam surgido, então, as expressões gráfica e 

literária. 

 Desenhos de labirintos foram encontrados em moedas, rochas, tecidos, 

cerâmicas, cestos, gravados em cavernas, potes; impresso em manuscritos. 

 Os componentes básicos para a construção de um labirinto são: 

-  uma cruz central 

- quatro pontos alinhados de forma quadricular 

- quatro ângulos retos 

 Sua forma de construção nos faz concluir que um quadrado é claramente 

transformado em círculo. O quadrado e o círculo representam duas visões de mundo 

básicos, o que indica que o labirinto é uma figura orientacional, quintessencial. 

Baseado na interpretação do círculo como símbolo dos céus (e do caminho do sol) e 

o quadrado como símbolo da terra, conclui-se que a quadratura do círculo ou a 

abóboda sobre o quadrado, representa uma espécie de reconciliação, uma união de 

ambos. 

 Segundo o dicionário dos símbolos organizado por Allison Protas 

encontramos as seguintes definições para estes componentes: 

 

CÍRCULO – símbolo universal de amplo significado que expressa a noção de 

totalidade, plenitude, perfeição original, o EU, o infinito, a eternidade, todos os 

movimentos cíclicos, Deus (Deus é um círculo cujo centro está em todo lugar e cuja 

circunferência esta em lugar algum - Hermes Trismegistus). Como o sol, é um poder 

masculino; como a alma é o princípio maternal feminino. “Implica numa idéia de 
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movimento, e simboliza o ciclo do tempo, o perpétuo movimento de tudo o que se 

move, a jornada dos planetas em torno do sol (círculo do zodíaco), o grande ritmo do 

universo. O círculo é também o zero no nosso sistema numérico e simboliza o 

potencial ou estado embrionário. Tem um valor mágico como agente protetor... e 

indica o fim do processo de individuação, na luta por uma plenitude psíquica e auto-

realização" (Julien, 71). Com o número dez simboliza céu e perfeição, assim como a 

eternidade. Segundo Jung é a antítese do quadrado (estado mais baixo do homem, 

que não atingiu a perfeição interior) que busca o estado final de UNIDADE. Círculo 

de Necessidade: nascimento, crescimento, declínio, morte. Defesa contra o caos, 

enfermidade. Relacionado ao Yin-Yang. 

 

QUADRADO – é a terra, como oposição aos céus; é perfeição geométrica, estático, 

denotando honestidade, retidão, moralidade e integridade. 

 

CRUZ – Ponto de comunicação entre o céu e a terra, um axis cósmico. Representa a 

Árvore da Vida. É também símbolo do homem universal, arquetípico, capaz de 

expansão harmoniosa e infinita tanto no plano horizontal como vertical; a linha 

vertical é a celeste, espiritual, intelectual, positiva, ativa e masculina; a horizontal é 

terrestre, racional, passiva, negativa e feminina; Significa também aceitação da morte 

ou sofrimento e sacrifício. A cruz é frequentemente identificada como símbolo da 

intersecção de pontos entre os caminhos dos vivos e dos mortos; como estrutura para 

coordenadas, a cruz proporciona às pessoas a habilidade de se orientarem dentro do 

tempo e do espaço. Acredita-se atuar como amuleto contra o perigo e arma contra o 

mal. 

 

2.2 labirintos e mazes 
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Maze - Krenkerup, Denmark - Disponível em http://www.labyrinthos.net/f_homepage.htm 
 
 
 
 Kern verificou que Labirintos e mazes são normalmente confundidos, 

apesar de serem bem diferentes. Um maze é como um quebra-cabeça que requer 

solução. Este possui voltas, mudanças bruscas e becos sem saída. Trata-se de uma 

tarefa de desafio, ligada ao lado esquerdo do cérebro, que envolve lógica e análise 

para encontrar a passagem correta para entrar e para sair. Um maze requer mais 

escolhas e um cérebro mais ativo. 

 Por outro lado, o labirinto está ligado ao lado direito do cérebro. Requer 

uma mente mais passiva e receptiva. Envolve criatividade, imaginação e intuição. A 

única escolha que requer é entrar ou não no labirinto e trilhar uma jornada. 

 Através deste estudo podemos observar que o termo maze tem sido 

comumente usado como uma metáfora, referindo-se a uma situação confusa, difícil e 

obscura. Este sentido figurativo da palavra apareceu no século III. Naquela época 

surgiram muitos escritos cujo tema literário baseava-se nesta noção particular de 

labirinto. Mas, o que era uma mera construção literária acabou ofuscando o termo em 

seu sentido mais verdadeiro e simples. De fato, estas duas noções distintas se 

misturaram resultando numa confusão terminológica. 

 A característica mais importante do labirinto não são as linhas que 

formam as paredes, mas o espaço negativo do caminho formado pelas linhas que 

determinarão o padrão do movimento: 

 

1. O caminho não é interceptado (não há escolhas) 

2. O caminho de ida é o mesmo caminho de volta, mudando de direção 

continuamente. 
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3. O caminho preenche todo o espaço interior em forma de circuito. 

4. O caminho leva o visitante a passar pelo centro repetidamente. 

5. O caminho termina inevitavelmente no centro. 

6. É o único caminho de volta para a entrada. 

 

 Para Hermann Kern o labirinto refere-se à iniciação, morte, submundo e 

reencarnação, como se fosse a corporificação de ritos de iniciação.  

 Uma vez que se adentra ao labirinto, o caminho tortuoso entra em vigor. 

O espaço interior é preenchido com o máximo de curvas e voltas possíveis 

implicando na maior perda de tempo e no máximo cansaço físico para aquele que 

caminha rumo ao seu objetivo ou centro. A experiência de se aproximar do centro 

repetidamente e dele se afastar novamente causa tensão psicológica. Como não há 

escolhas a serem feitas pelo caminho até o centro, aquele que suportar estas tensões 

inevitavelmente alcançará seu objetivo. Esta experiência é símbolo da conformidade 

com as leis naturais. Uma vez no centro o ser encontra-se com um princípio divino. É 

o lugar onde se tem a oportunidade de descobrir algo tão básico que demanda uma 

mudança de direção fundamental. Para deixar o labirinto, é preciso que o caminhante 

volte pelo mesmo caminho. Uma mudança de 180º significa se distanciar o quanto 

possível de seu próprio caminho. Aquele que sai do labirinto não é o mesmo que 

entrou, mas renasceu para uma nova fase ou nível de existência. O centro seria o 

lugar onde ocorre a morte e o renascimento. Além do mais, no labirinto a pessoa é 

isolada de seu ambiente familiar. Para ela isso morreu, não há caminho de volta, mas 

apenas o inevitável caminho à frente, com uma mudança de direção ao centro. 

  

 As linhas que compõem o labirinto aparecem como paredes delineadoras 

e o espaço entre elas como um caminho, o legendário “Fio de Ariadne”. As paredes 

propriamente ditas não são tão importantes. Sua única função é a de marcar um 

caminho ou definir coreograficamente um padrão fixo de movimento. Em oposição 

ao maze, o caminho do labirinto não é interceptado. Uma vez no centro, o 

caminhante deve se voltar e retraçar o mesmo caminho para voltar ao exterior.  

Johan Huizinga, especialista no estudo dos jogos e celebrações faz a seguinte 

afirmação, em seu Homo Ludens – o Jogo como Elemento da Cultura. (1938): 
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“As celebrações de ritos sagrados, sacrifícios, consagrações e mistérios 

praticados pelas civilizações antigas, destinavam-se a assegurarem a tranqüilidade 

do mundo dentro de um espírito de puro jogo”. 

 

Isso nos leva a pensar que, tal qual o jogo, o labirinto ultrapassa a realidade 

física. Reconhecer o jogo ou o labirinto seria reconhecer o espírito, pois seja qual for 

a sua essência, não é material.  

 

 

3 - LABIRINTO E HISTÓRIA 
 
 
 
 
 

 
 

Disponível em http://www.utexas.edu/courses/larrymyth/images/theseus/IG-Theseus-Minotaur-
Mosaic.jpg 

 
   
 “Que aquele que procura não pare de 

procurar enquanto não encontrar. Quando 

ele encontrar, ficará perturbado. Quando 

ficar perturbado, ficará assombrado, e virá 

a transcender todas as coisas”. 
        Evangelho de São Tomé 
  
 
 O labirinto é uma configuração antiga encontrado em muitas culturas.  
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 Os primeiros labirintos foram construídos no Egito no período do antigo 

império em entradas de palácios, fortes e túmulos. Quando uma entrada de palácio 

era guardada por uma passagem ziguezagueante, tornava-se mais fácil defendê-la. 

No caso de túmulos, dificultava-se o acesso as câmaras mortuárias ou ao tesouro 

nelas depositados. 

 Formas variadas têm sido encontradas em diversos locais como Peru, 

Chile, Arizona, Islândia, Creta, Egito, Índia, Sumatra, além de países europeus. 

Ninguém sabe, na verdade, quem criou os primeiros labirintos. Estes diagramas têm 

sido encontrados das mais diversas formas, inclusive cravados em superfícies de 

rochas, cerâmica e placas, costurados como decorações de cestas, desenhados no 

chão com pedras d’água, praias, pedras coloridas e no piso de igrejas e catedrais. 

Pequenos labirintos chamados de “labirintos de dedo” foram encontrados em 

cavernas Neolíticas e como pictografia em pedras “sagradas”. Labirintos grandes, 

nos quais se pode caminhar, podem ter surgido na era Clássica do mundo antigo. O 

primeiro labirinto, no qual realmente se pôde andar, foi provavelmente construído 

pelo rei Amenemhet III por volta de 1800 BC no Fayum, Egito. 

Durante a Idade Média, desenhos labirínticos começaram a aparecer nas 

paredes e assoalhos das Igrejas. Os melhores remanescentes estão na Europa, 

especialmente na França (Chartres) e na Itália (Lucca). Uma das teorias sobre o 

propósito dos labirintos nas igrejas é a de que serviam para lembrar os crentes das 

provações e tentações que tornam difícil o caminho dos céus. 

 Outra, é que era um substituto das peregrinações à terra Santa. O fato de 

serem chamados de “Caminhos de Jerusalém” parece confirmar esta versão. Ao 

invés de peregrinos fazerem a perigosa viagem como penitências, andavam de 

joelhos ao redor do labirinto. No caso de um labirinto de parede traçavam paciente e 

demoradamente o plano de saída com o dedo. Nada menos que 22 das 80 catedrais 

Góticas abrigaram um labirinto. Ás vezes eram usados como peregrinação ou para o 

arrependimento.  
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LABIRINTO DE CHARTRES disponível em http://www.labyrinthos.net/f_homepage.htm 
 
 
 

 
 

Disponível em http://www.artlex.com/ArtLex/kl/images/labyrinth_chartres.lg.jpg 
 
 

4 - LABIRINTO E SIMBOLOGIA 
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Disponível em http://www.susunweed.com/herbal_ezine/images/pic_marciasnedecor8.jpg 

 
 
  
 

“O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a 

contornar seus obstáculos” 

             Lao Tsé 

 
 
 Adriana Friedmann, em seu livro, O Universo Simbólico da Criança 

(2005), aborda o símbolo como uma possibilidade de significação oculta de uma 

expressão, da representação de uma idéia, de um conceito, de um ser, de uma 

emoção ou de um objeto, que pode adquirir tanto uma forma concreta, como uma 

forma abstrata de manifestação. Estas significações podem surgir como imagens 

internas ou externas. Além disso, os símbolos são considerados expressões profundas 

da natureza humana, presentes em todas as culturas e civilizações.  

 

 “Os símbolos têm um grande poder de evocar, já que se dirigem ao 

nosso intelecto, às nossas emoções e ao nosso espírito”. (Friedmann – 2005) 

 

 Estudar o símbolo é como estudar a própria humanidade. Eles são 

gerados no subconsciente como expressão espontânea de alguma faculdade interna. 



                                                                                                                                 XVIII 

 O labirinto é uma figura simbólica em sua essência. Vimos que a origem 

da palavra está relacionada à palavra pedra; está, por sua vez, significa, 

simbolicamente, peso da terra ou desejo terrestre. Os dicionários de simbologia 

destacam o fato de o labirinto ter sido encontrado em corredores de acesso a grutas 

pré-históricas, cavernas, lajes das catedrais. Além disso, era dançado em várias 

regiões da Grécia e da China e conhecido no Egito. O “Dicionário de Símbolos” 

(2007), traduzido por Jean Chevalier e Alain Gheerbiant, atribui o fato do labirinto 

estar amplamente presente nas civilizações à sua associação à caverna, o que implica 

numa possibilidade de acesso ao centro por uma espécie de viagem iniciatória e 

proibida aos não qualificados. Nesse sentido, estabeleceu-se uma analogia entre o 

labirinto e a mandala, a qual comporta, às vezes, um aspecto labiríntico. Trata-se, 

portanto, de uma figuração de provas discriminatórias, de iniciações anteriores ao 

encaminhamento na direção do centro escondido. 

 

 
Desenho monocromáticos em nanquim sobre papel artesanal obedecendo estruturas de mandalas 

elaborados com elementos gráficos de geometria abstrata – Disponível em http://tchellodbarros-

artesvisuais.blogspot.com/2007_02_01_archive.html 
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Mandala 2 

 

 

Disponível em  http://www.izabelfailde.com.br/mandala9.jpg 

 

 Símbolo de um sistema de defesa, o labirinto anuncia a presença de 

alguma coisa preciosa ou sagrada. Pode ter uma função militar, como a defesa de um 

território, uma vila, uma cidade, um túmulo, um tesouro. Assim sendo, só permite o 

acesso àqueles que conhecem os planos, aos iniciados. Tem uma função religiosa de 

defesa contra os assaltos do mal, que não seria apenas o desconhecido, mas também 

o intruso, aquele que está prestes a violar os segredos, o sagrado, a intimidade das 

relações com o divino. O centro que o labirinto protege será reservado ao iniciado, 

àquele que, através das provas de iniciação (os desvios do labirinto), se terá mostrado 

                                                 
2 C.G.Jung (2002) afirma que “A palavra sânscrita mandala significa círculo no sentido habitual da 
palavra. No âmbito dos costumes religiosos e da Psicologia, designa imagens circulares que são 
desenhadas, pintadas, configuradas plasticamente, ou danças”. Jung recorre à imagem da mandala 
para designar uma representação simbólica da psique e serve para consolidar o ser interior ou 
favorecer a meditação profunda. Ele afirma ainda que a contemplação de uma mandala pode inspirar a 
serenidade e o sentimento de que a vida reencontrou seu sentido e sua ordem. Chevalier e Gheerbrant 
(2007) afirmam que “a mandala pode ser interiorizada, constituída na caverna do coração” 
Observamos que termos como totalidade, centro, círculo, imagens circulares, dança, movimento, entre 
outros são pertinentes tanto ao mandala como ao labirinto. 
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digno de chegar à revelação misteriosa. Uma vez atingido o centro, o iniciado estaria 

como que consagrado. Introduzido nos mistérios, fica ligado pelo segredo. 

 Os rituais labirínticos nos quais se baseia o cerimonial de iniciação tem 

justamente por objetivo ensinar ao neófito, o próprio curso de sua vida aqui embaixo, 

a maneira de penetrar, sem se perder, nos territórios da morte (que seria a porta de 

uma outra vida).  

    Na tradição cabalística, retomada pelos alquimistas, o labirinto 

preencheria uma função mágica, que seria um dos segredos atribuídos a Salomão. É 

por essa razão que o labirinto das catedrais, série de círculos concêntricos, 

interrompidos em certos pontos, de modo a formar um trajeto bizarro e inextricável, 

seria chamado de labirinto de Salomão. 

 Aos olhos dos alquimistas, seria uma imagem do trabalho inteiro da 

Obra, com suas dificuldades principais: primeira, a da via que convém seguir para 

atingir o centro, onde se dá o combate das duas naturezas; A outra, a do caminho que 

o artista deve manter para sair de lá. Essa interpretação iria ao encontro daquela 

professada por uma certa doutrina ascético-mística que evidencia a importância de 

concentrar-se em si mesmo, em meio aos mil rumos das sensações, das emoções e 

das idéias, eliminando todo obstáculo à intuição pura, e necessidade de voltar à luz, 

sem se deixar prender nos desvios das veredas. A ida e volta no labirinto seriam o 

símbolo da morte e da ressurreição espiritual.  

 O labirinto também conduz o homem ao interior de si mesmo, a uma 

espécie de santuário interior e escondido, no qual reside o mais misterioso da pessoa 

humana. Pensa-se aqui em templo do Espírito Santo, na alma em estado de graça, ou 

ainda nas profundezas do inconsciente. Um e outro só podem ser atingidos pela 

consciência depois de longos desvios ou de uma intensa concentração, até esta 

intuição final em que tudo se simplifica por uma espécie de “iluminação final”. É ali, 

nessa cripta, que se reencontra a unidade perdida do ser, que se dispersara na 

multidão dos desejos. 

 A chegada ao centro do labirinto, como no fim de uma iniciação, 

introduz o iniciado numa cela invisível, que os artistas dos labirintos sempre 

deixaram envolta em mistério, ou melhor, que cada um podia imaginar segundo sua 

própria intuição ou afinidades pessoais.   
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4. 1 – por que caminhar? 
 
 
 

 
 

 
Disponível em - http://www.thegardenspirit.com/PhotoGallery/images/redspa_Marjolaine.jpg 

 
 

 

 

"Não há caminhos para a paz, a paz é o 

caminho" 
                                                                       
Ghandi 

 

“O real não está na saída, nem na 

chegada: ele se dispõe para a gente é no 

meio da travessia” 

                 Guimarães Rosa 

 
 Helen Raphael Sands, professora e poeta, trabalha hoeje em dia na 
Inglaterra como professora de pessoas com necessidades especiais. Em seu livro: 
Labirinto - Caminho para Meditação e Cura, relata os benefícios de se caminhar 
pelo labirinto: 
 
“O labirinto é como um grande amplificador que atua sobre setores de nossas vidas que costumam 
estar inconscientes, fazendo-os vir à tona; assim, caminhar por um labirinto pode trazer revelações 
únicas, de grande intensidade e valor. Caminhar por um labirinto equivale a olhar para dentro de si”. 

 Os labirintos foram feitos para caminhar por muitas razões, podendo 

ajudar o indivíduo a olhar profundamente em si mesmo e perceber-se, ampliando a 

consciência de si. É um lugar para celebrar a vida, instrumento para trazer um 

momento de paz ou um ritual de saudações. A caminhada do labirinto pode se tornar 

um mestre da vida ou uma visão de onde cada um se encontra naquele processo. É 
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também instrumento de oração. É um ato que demanda ação, que acalma e suaviza 

momentos de crises e transições. Caminhar pelo labirinto ajuda a perceber a vida 

num contexto de caminho, uma peregrinação. Esclarece que não somos seres 

humanos num caminho espiritual, mas seres espirituais num caminho humano. A 

caminhada pode consolar àqueles que passam por grandes sofrimentos, aliviando o 

coração dolorido e a exaustão da alma. O labirinto oferece o dom da cura física na 

forma de renovação de forças e perspectiva que é necessária quando a doença torna o 

indivíduo vulnerável e quando damos suporte a outros que estão doentes. A 

caminhada pelo labirinto nos ajuda a estar atentos, a escutar o coração e aprender a 

estar presente no momento; aquietar o murmúrio da mente, o tempo suficiente para 

perceber o que a nossa essência tenta nos dizer. Enfim, caminhar pelo labirinto, é 

caminhar ao encontro de nossa própria essência. 

 
 

Labirinto de Jardim - Alkborough, Lincolnshire –Dispopnível em 
http://www.labyrinthos.net/f_photos.htm 

 

 
 

Labirinto de Creta – Disponível em 
http://www.unisi.it/ricerca/dip/dba/labcm/viticoltura/mito/labirinto.jpe 
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5 – LABIRINTO E MITOLOGIA 
 
 

 
 

The minotaur, George Frederic Watts, (s. XIX) – Disponível em 
http://www.timelessmyths.com/classical/gallery/minotaur.jpg 

 
 

 
“O labirinto é totalmente conhe-
cido, temos apenas que seguir o 
fio da meada deixado pelo herói. 
E onde pensávamos encontrar 
algo horrendo, vamos encontrar 
um deus”  

Joseph Campbell 
 

 Paul Commelin em seu livro “Nova Mitologia Grego Romana”, comenta 

que a mitologia é uma série de “mentiras”. Essas mentiras, porém, foram objeto de 

crença durante longos séculos. No espírito dos gregos e dos latinos tiveram o valor 

de dogmas e realidades. Assim, inspiraram os homens, sustentaram instituições, 

sugeririam aos artistas, aos poetas, aos literatos a idéia de criações e mesmo de 

admiráveis obras primas. Segundo ele “temos o dever de respeitá-las e reproduzi-las 
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na sua inteira simplicidade... com suas estranhas maravilhosas minúcias sem nos 

preocuparmos com sua inverossimilhança ou suas contradições”. Ele faz o seguinte 

comentário: 

“Diz-se e compreende-se, que na infância dos povos 
tudo são crenças e dogmas de fé. Mas, na idade 
madura, depois mesmo que a ciência parece ter 
desvendado um grande número de mistérios da 
natureza, a humanidade pode gabar-se de evoluir em 
plena luz? Não há ainda no mundo uma infinidade 
de cantos tenebrosos? 

 

 Admitindo mesmo que todos os segredos na natureza visível e palpável 

tivessem sido revelados, não permanecerá ainda esse mundo metafísico, invisível e 

intangível sobre o qual a ciência tem tão pouco domínio e que a Filosofia ainda não 

pôde esclarecer, nem penetrar, apesar de seus esforços? 

 

O labirinto de Creta e o mito de Teseu 
 
 

 
 

Teseu – Disponível em - http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/mgteseu0.jpg 
 

 Paul Diel, em seu livro El Simbolismo en la mitologia Grega, nos relata o 

Mito de Teseu de forma clara e bela. 

 Egeu, rei de Atenas, viajando para longe de seu país, goza dos favores de 

Etra, mãe de Teseu. Obrigado a regressar a Atenas, Egeu esconde debaixo de uma 

pedra uma espada e suas sandálias. 
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 Quando Teseu alcança a adolescência, se mostra capaz de obedecer a 

chamada do pai. O entusiasmo da juventude lhe fornece a força suficiente para 

levantar a pedra. Teseu se arma da espada, coloca as sandálias e se põe a caminho 

para se juntar a Egeu. Em seu caminho rumo à Atenas, realiza memoráveis 

aventuras. Vence bandidos, pois está bem armado. Antes de enfrentar os perigos 

decisivos da vida, sabe relevar, graças à inocência de sua juventude, todos os perigos 

que ameaçam entorpecer sua jornada. As tendências monstruosas que se devem à sua 

descendência do deus dos abismos submarinos (Poseidom), ainda não se 

manifestaram. A mais importante das aventuras do herói rumo à Atenas é seu 

encontro com Perifetes, um gigante. Sua arma é uma maza de couro, feita de pele de 

animais.  Depois de ter triunfado, Teseu fica com sua maza, usada nos futuros 

combates, ao invés da espada herdada.  Chegando à Atenas é reconhecido por Egeu e 

convidado a compartilhar o trono com seu pai. 

 Nesta época em que os atenienses eram obrigados a enviar um tributo ao 

rei de Creta, Minos, todos os anos. Minos era conhecido por toda a antiguidade por 

sua Sabedoria. Conta-se que ele venceu os atenienses com a ajuda de Zeus. Mas, 

depois da vitória, traindo sua habitual sabedoria, impôs condições tirânicas aos 

atenienses, como tributo anual. Estes deveriam enviar sete mancebos e sete donzelas 

para serem oferecidos ao monstro que só se alimentava de carne humana, o 

Minotauro, metade homem, metade touro. Este monstro habitava um labirinto 

subterrâneo construído por Dédalo, pai de Ícaro. O Minotauro era fruto da relação 

entre Poiseidon e Pasifae, rainha de Creta, esposa de Minos. Era interesse do rei 

ocultar esta vergonha do povo. 

 Teseu, filho de Egeu, decide reagir à esta injusta imposição e combater o 

Minotauro. Para tanto, embarca com as vítimas para a ilha de Creta, no lugar de um 

dos sete mancebos. Sua embarcação possui velas negras, símbolo do duelo. Teseu 

promete ao pai, em caso de vitória, anunciá-la de longe, trocando as velas negras por 

brancas. Durante a viagem, encontra-se com a bela princesa Ariadne, filha de seu 

opositor Minos e Pasífae, que se apaixona por ele e resolve ajudá-lo. Teseu não 

superaria o perigo essencial sem a sua ajuda amorosa, que o entregou um novelo de 

linha, desenrolado no percurso interno do labirinto e que serviu de guia para a sua 

volta, depois do combate com o Minotauro. 
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 Contudo, Teseu não deixa Creta heroicamente. Ele se envolve com a 

irmã de Ariadne, Fedra, que figura a eleição do perverso e do impuro. Abandona 

Ariadne à caminho de Atenas, na ilha de Naxos. Desesperada, tentou se jogar ao mar, 

mas o deus Bachus a segurou em seus braços e apaixonou-se por ela. Eles tiveram 

filhos e quando ela morreu, Bachus colocou no céu a sua coroa, em forma de estrela, 

como lembrança do seu amor.  

 Ao regressar de sua viagem, Teseu se esquece de erguer as velas brancas, 

como deveria fazer para anunciar seu triunfo. Seu pai, ao avistar a embarcação, joga-

se ao mar, acreditando que o filho houvesse perecido. A partir de então o mar ao qual 

se atirou passou a ser conhecido como Mar Egeu. 

 A questão central do mito, segundo Paul Diel, é o combate do herói 

contra o monstro. Podemos crer que para percorrer o labirinto, enfrentar as sombras 

do nosso inconsciente, representadas pelo minotauro, retornar ao exterior e manter a 

vitória, é preciso estar em contato com a verdadeira essência interior, representada 

por Ariadne. Podemos pensar no lúdico como libertador, na medida em que sua 

prática é um exercício constante de contato com a própria essência. 

 

 
 

Ariadne, John William Waterhouse, (1898) – Disponível em 

http://i9.photobucket.com/albums/a55/rosebud_05_/waterhouse_ariadne.jpg 

 

Sua aventura, apesar da vitória sobre o touro de Minos, se converte em um 

fracasso essencial. Teseu se perde em suas escolhas e não vence o monstro em si 

mesmo, segundo este autor: 

 

“Teseu deve combater o domínio de Minos não por obra da sua própria tentação de 

domínio (astúcia e mentira), mas por meio da força heróica (franqueza e pureza)”. 
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“O combate contra o Minotauro é um combate espiritual, contra a repressão”. 

(Diel, 1985) 
 

“O fio de Ariadne deveria tê-lo conduzido não apenas fora do Dédalo subconsciente 

de Mimos, mas fora também do labirinto do seu próprio subconsciente”. (Diel, 
1985). 

 

Glossário do Mito de Teseu 
 

ARIADNE – Também aparece com o nome de Ariane. Filha de Minos e Pasifae, 

irmã de Fedra. Libertadora de Teseu, Ao imaginá-lo preso no labirinto, concebeu tão 

grande amor por ele que resolveu ajudá-lo entregando-lhe um novelo de fio, com o 

qual, desenrolando-o à medida que avançava, logrou sair das inúmeras voltas do 

labirinto. Foi abandonada por ele na Ilha de Naxos. 

 

CRETA – Ilha do mar mediterrâneo onde floresceu uma adiantada civilização. 

 

DÉDALO – Grande escultor e arquiteto de Atenas, primo de Teseu. Foi expulso da 

cidade por se envolver num assassinato. Refugiado em Creta, construiu o labirinto, a 

morada do Minotauro, o homem-touro. Para fugir da ilha e escapar da fúria do rei 

Minos, depois da morte do monstro, fabricou com seu filho Ícaro, dois pares de asas 

mas, infelizmente, o vôo terminou em tagédia quando o moço se despencou e morreu 

no mar. 

 

EGEU – Poderoso rei da cidade-estado de Atenas, pai do herói Teseu. 

 

FEDRA – Filha de Minos, irmã de Ariadne. Fugiu de Creta com Teseu e Ariadne e 

se tornou mulher de Teseu. 

 

MINOS – Rei de Creta. Poderoso, incorporou várias cidades aos seus domínios. 

Mandou construir o labirinto para morada do Minotauro. Foi pai de Ariadne e de 

Fedra, esposas de Teseu. 

 

MINOTAURO – Monstro metade homem, metade touro, que só se alimentava de 

carne humana. 
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TESEU – Herói que exterminou o terrível Minotauro. 

 

ZEUS – (JÚPITER) a mais importante das divindades do Olimpo. 

 

 Campbell em seu livro Creative Mythology diz que a zona mitogênica é 

representada, hoje em dia, pelo contato do indivíduo com sua vida interior e que a 

arte seria o meio que ele encontra para se comunicar com aqueles que se encontram 

do lado de fora. Esta afirmação nos leva a questionar: seria então o labirinto, com 

relação ao mito de Teseu, um espaço criado para o jogo do sacrifício? 

 

 Segundo Huizinga é no mito e no culto que se encontram a origem das 

grandes forças instintivas da vida civilizada como a sabedoria e a ciência, a industria 

e a arte, a poesia. Segundo ele, todas estas forças tem sua raiz no solo primitivo do 

jogo. 

 
6 – JOGOS E CELEBRAÇÕES 
 
 Retomando a idéia de Kern (200) sobre o labirinto como instrumento de 

celebração, expressão da consciência humana, verificamos que Brotto (2001) 

também faz a seguinte afirmação sobre a questão da celebração: “... instante para 

comemorar as realizações e renovar o anseio de continuar jogando – vivendo” 

Além disso, Brotto também diz que o jogo é uma das “expressões da consciência 

humana” (iden). Este autor justifica a necessidade de se cuidar da vida interior: 

 

 “cuidar deste relacionamento íntimo procurando conhecer, aceitar e 

dinamizar harmoniosamente os aspectos da nossa própria personalidade é uma das 

principais atenções sinalizadas pelos jogos cooperativos”. 

 

Parece claro que a qualidade do jogo e da brincadeira está ligada á qualidade 

interior de quem joga. 

De acordo com Huizinga (1980) “é no jogo e pelo jogo que a civilização 

surge e se desenvolve”. Para ele o jogo é um fenômeno eminentemente cultural, é 

uma atividade espontânea do ser humano. A essência do jogar é o elemento lúdico, 
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que se traduz como o prazer proporcionado durante a atividade. Para ele, o objetivo 

do jogo está no próprio processo. 

O labirinto é um espaço interior isolado daquilo que está á sua volta. Tal qual 

o jogo, o labirinto não é vida real, mas uma evasão para uma esfera temporária de 

atividade com orientação própria. É importante observar o jogo e a experiência do 

labirinto como uma atividade temporária, um intervalo na vida cotidiana, mas que 

oferece a oportunidade de absorver inteiramente o jogador, como afirma Huizinga 

(1980). Podemos deduzir, com isso, que a decisão de entrar no labirinto, 

voluntariamente, implica em entrar num mundo de experiência. Uma parede externa 

o envolve e há apenas uma pequena entrada. Seu interior assemelha-se a uma planta 

arquitetônica complicada à primeira vista. É preciso maturidade para compreender 

sua forma e para se tomar a decisão de nele se aventurar, ou seja, entrar no labirinto 

envolve uma escolha e é, tal qual o jogo, uma atividade voluntária. A complexidade 

do caminho requer coordenação física e adaptabilidade social. Adentrar a um 

labiritno envolve elementos essenciais do jogo, segundo Huizinga (1980): tensão, 

alegria e divertimento. 

Hermann Kern (2000) comenta que o lado divertido do labirinto é revelado 

em grafites antigos. O labirinto era usado como recreação e também como uma 

diversão de desafio intelectual. 

 Inocentio Ringhieri publicou instruções para um jogo de labirinto em seu 

livro sobre jogos “Cento Giuochi Liberari” em 1553. O que o autor chama de 

Labirinto é na verdade uma cadeia de jogadores, onde homens e mulheres se 

alternam na formação de um círculo. Os jogadores deveriam levantar os braços 

formando uma passagem do interior para o exterior e do exterior para o interior. 

Alternadamente, uma senhorita deveria se movimentar em direção ao exterior e um 

rapaz em direção ao interior, saudando-se graciosamente uns aos outros. Aquele que 

errasse tinha seu nome anotado para uma punição. Quando os dois lados tivessem 

trocado de posição, os participantes dançavam juntos como um grupo. 

 Há também os jogos, ainda produzidos hoje em dia, cujo objetivo é 

direcionar uma bola ao longo de uma rota específica, ao centro, uma concepção do 

século XIX. Os “labirintos matemáticos”, que eram “mazes”, não labirintos, também 

datam do século XIX e seu objetivo é construir um “maze” ou encontrar o caminho 

por um processo de dedução, sem errar. 
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 Atravesando séculos na febre dos jogos labirínticos que movem os 

atuais videomaníacos, lembramos o escritor romano Plínio, o velho3. Para ele, os 

antigos labirintos encontrados nos campos, serviam para o entretenimento das 

crianças. Mas, podem ser resquícios de um jogo adulto, caído em desuso devido à 

grande quantidade de terra que ocupava. 

 Ao contrário dos labirintos clássicos, que metaforicamente passaram a 

designar situações complicadas, perigosas ou sem saída, os labirintos decorativos, 

feitos de cera viva, remetem ao lúdico, ao prazer. O labirinto contemporâneo 

encontra seu mais fiel representante no videogame. A internet seria o próprio 

labirinto, considerando que o princípio básico do volume caótico de informações 

(caminhos, sendas, meandros) é oferecer sempre uma saída, seja qual for. 

 
 

6.1 O que está em jogo no jogo? 
 
O SESCSP publicou em sua revista eletrônica, trabalho intitulado: 

“A volta ao mundo em 80 jogos”, ressaltando a importância do jogo como elemento 

comum à todas as civilizações, assim como a mitologia. O jogo é um testemunho 

completo e originário da busca do homem em conhecer a si mesmo e descobrir sua 

relação com o mundo que o cerca. A difusão de certos jogos por países totalmente 

diferentes, se levarmos em conta a sua situação geográfica e sua cultura, é prova de 

que as fronteiras dos territórios possuem pouca importância entre os povos quando se 

trata tanto de difundir conhecimentos quanto de brincar! Muitos dos jogos 

representam tentativas que os homens fizeram, ao longo da civilização, de entender a 

si próprios e o mundo exterior. O cabo-de-guerra, por exemplo, é a dramatização 

simbólica da luta entre as forças da natureza, tal como os homens primitivos a 

representavam há milhares de anos. O ingênuo jogo de amarelinha, brincadeira 

tradicional em todo o mundo, está ligado aos antigos mitos sobre a jornada que os 

espíritos faziam da terra ao céu após a morte. Certos jogos de tabuleiro serviram 

para o desenvolvimento de estratégias de guerra nos mais diversos períodos da 

humanidade, a peteca foi utilizada pelos soldados japoneses para manter a forma 

física e desenvolver agilidade e rapidez. Isso, sem falar nos jogos dramáticos que 

permeiam todo o universo do teatro. O jogo e o lúdico constituem um universo rico 
                                                 
3 Disponível em http://www.ufrgs.br/jornal/novembro2002/pag10.html 
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de significados, que tem se mostrado atemporal e universalista, já que eles podem ser 

considerados como uma criação coletiva de todos os homens em diferentes épocas.  

 

6.2 Labirintos na formação dos jogos 
 

Jogo do ganso 

 

 

Disponível em - http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/images/80_jogos_gloria.jpg 

O "Jogo da Glória", conhecido também como "Jogo do Ganso”, "The Royal Game of 
Goose", "Game of Goose" ou "Jeu de l´oie", teria sido criado na Alemanha durante a 
Idade Média (possivelmente no Séc. XV), mas acabou por se popularizar, por volta 
do século XVI, na França. O nome "Jogo do Ganso", talvez venha do fato de, na 
Grécia antiga, o ganso ter sido considerado um animal sagrado. 

O jogo teria tido uma maior divulgação, depois que Francisco de Médici, que 
governou Florença de 1574 a 1587, deu um tabuleiro deste jogo a Felipe II, rei de 
Espanha. Felipe teria ficado encantado com as reviravoltas do jogo. 

Ao que parece, o tabuleiro mais antigo que se conhece data de 1640, e teria sido 
produzido em Veneza. 

Aos poucos o tabuleiro foi se modificando no que toca aos temas que foram 
"abordados" nas diversas edições. Assim, na França foram feitos tabuleiros com 
imagens alusivas a Revolução Francesa, Napoleão, etc. 

O "Jogo da Glória", portanto, não tem um tabuleiro "oficial". Mas em síntese, o jogo 
é sempre o mesmo: um circuito em forma espiral, com 63 casas, que são percorridas 
mediante o lançamento de dois dados. Em algumas casas, existem prêmios, em 
outras castigos. Vence quem chegar primeiro ao fim do percurso. 

Simbolicamente representa o percurso da vida de um ser humano, onde a virtude e o 
vício se interpõem em nosso caminho sem que necessariamente os desejemos. O 
simbolismo místico está presente na repetição do padrão 7 - 9 que são os algarismos 
de maior significado ocultista. A própria totalização das casas é de 63 (9 X 7). Vêem-
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se, também, figuras como a ponte, o poço e o labirinto que possuem forte 
significação simbólica4.  

 
Jogo da Oca 
 

 
 

http://www.juegodelaoca.com/images/TableroJuegoOca2b480x478.png 
 
 

Jogo labirinto de pinho 
 
 

 
 

img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=620994... 
                                                 
4 http://www.jogos.antigos.nom.br/gloria.asp 
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Jogo labirinto de Creta 
 

 
http://origem2.tempsite.ws/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=13 

 
 
Conceitos associados – desafio, habilidade e meta 
 
 
Jogo Maze 

 
http://origem2.tempsite.ws/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=88 

 
 
Conceitos associados – encontro, caminhos e alternativas. 
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Labirinto de pinho 

 
http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/ 

2693506/2/istockphoto_2693506_wood_marble_maze.jpg 
 
 
Laberinto 

 
 

http://www.ravensburger.com/ES/Laberinto__2430011-2430066-2551126-2551129-2439724.html 
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http://www.ravensburger.com/ES/Disney-Laberinto-Disney-Labirint__ 
2430011-2430066-2551126-2551129-2440048.html 

 
 
 
Jogo evolução 
 

http://origem2.tempsite.ws/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=42 
 
Conceitos associados – transformação, mudança, ver com outros olhos    
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Fuga do labirinto 

 
 
 
PREPARAÇÃO: O minotauro tem corpo de homem e a cabeça e a cauda de touro. 
Criatura selvagem vive num labirinto gigante. 
OBJETIVO: Sair do labirinto. 
REGRAS 
Sair do labirinto (o jogo inicia no centro), utilizando o dado para caminhar com o 
peão. 
Se no fim da contagem o peão cair na janela com o chifre volte duas casas. 
Caso o peão cair na casa do minotauro, fim de jogo. Inicie uma nova jogada. 
No caso do peão cair na casa ocupada por outro peão, escolha ficar ali ou ande mais 
duas casas. 
COMPONENTES: tabuleiro, dado, 2 peões e regra.(disponível em 
eloarte@vianetbr.com.br 
 

 
 
 
 
 
 

7 – AMARELINHA 
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 “O movimento do centro para a 
periferia é o ato de criação dos 
mundos, o movimento contrário é a 
saída do finito para o infinito” 

 
          (segundo o Taoísmo) 
 

 
 

Disponível em: http://images.newsquest.co.uk/image.php?id=622683&type=full 

 
 A Amarelinha é um jogo infantil que faz alusão ao labirinto. 

 Sua formação pode ser em cruz, escada, caracol, matriz em xis ou em 

roda, todas as formas, porém, traçam um caminho de ida e volta, leva as crianças até 

o céu, desde a antiguidade. 

 

 

 
 

http://peinturesetpoesies.blog50.com/images/medium_d3.jpg 
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 Acredita-se que os jogos, em sua origem, estavam relacionados aos mitos 

e ritos religiosos. É o que afirma a estudiosa de jogos Ethel Bauzer Medeiros em seu 

texto “Brincadeiras e brinquedos como manifestação cultural”. A amarelinha, por 

exemplo, está ligada aos antigos mitos sobre os labirintos e tem sido praticada desde 

uma época anterior ao Cristianismo. 

 No livro Brinquedos e Brincadeiras, Formando Ludoeducadores de 

Maria Ângela Barbato Carneiro encontramos que os romanos possuíam interesse 

especial por jogos de guerra, porém eram comum atividades de relaxamento e de 

banhos. Entre estas atividades podemos citar o jogo de ODRES ou ASCÓLIAS, 

como era chamado pelos Gregos, nome primitivo atribuído à amarelinha, que teve 

estampado no chão do Fórum Romano um de seus desenhos mais antigos. Era uma 

atividade de EQUILÍBRIO realizada sobre a pele de bode azeitada para favorecer o 

escorregão dos jogadores.  

 As primeiras menções feitas á esse jogo datam do século V a.C.. O salto 

em um pé só era cheio de significado e poderia ser praticado por necessidade, no 

caso de ferimentos ou por alguma espécie de ritual. 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.u3auwa.org/Images/6%20Hopscotch%20Sculpture.jpg 
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Jean Marie Ilhote, estudioso de jogos, em sua obra Lê Symbolisme dês Jeux, 

distingue e aproxima jogo de ritual, tomando como referência o espaço físico onde 

ocorrem. Ele cria categorias para classificar os jogos relacionadas ao tempo e ao 

espaço: 

 
“De uma maneira geral o universo dos jogos é 
horizontal. É necessário que um campo de futebol ou 
uma mesa de bilhar sejam planos. É necessário que 
todos os planos de jogos sejam bem nivelados (...) 
Esta horizontalidade do plano de evolução sugere 
que o jogo não constitui fator de progresso 
espiritual. (...) não é ao trabalho que devemos 
contrapô-lo, nem à seriedade, mas à prece. O jogo 
está para o perfil assim como a meditação está para a 
face e portanto um e outro são indissociáveis. O 
espírito de uma civilização procede da importância 
relativa conferida a um ou outro pólo”. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Disponível em: http://pagesperso-orange.fr/cros.phil/Marelle.jpg 
 
 

 Conta-se também que por serem pavimentadas com pedras, as estradas 

romanas tinham superfícies que facilitavam sua prática, razão pela qual a amarelinha 

era ensinada às crianças pelos soldados, por onde passavam. As crianças jogavam 

usando pedaços de cerâmica ou ossinhos de carneiro. Outra possível origem vem do 

início da Idade Média. Naquele tempo, as pessoas jogavam as contribuições para a 

Igreja nas escadarias. Assim, os visitantes tinham que pular as moedas para não pisá-

las. Era comum ver a amarelinha representada em camafeus e acreditava-se 
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representar uma PEREGRINAÇÃO, pois tinha um objetivo de RESGATE. O 

caminho da amarelinha – entre o inferno e o céu – também pode ter significado 

religioso: é a velha luta entre o Bem e o Mal. 

 

 
 

http://www.u3auwa.org/Images/6%20Hopscotch%20Sculpture.jpg 
 
 
Alguns acreditam que a amarelinha, em sua origem, estava vinculada à alguma 
prática astrológica, já que contém 12 casas ou compartimentos, como os signos do 
zodíaco.  
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Quando construída com linhas retas, simbolizava o plano de uma catedral; 

 

 
 

Reconstituição da planta da igreja sueva de Dume, Braga. Meados do século VI. 
 

Quando desenhada em curvas, significava a evolução da alma do nascimento até o 
paraíso, passando pelo purgatório. O homem que percorria o trajeto era um manco e 
sua deficiência indicava uma falta espiritual. 
 

 
 

Disponível em http://www.eloassessoriapedagogica.com/amarelinha2.jpg 
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8 – LITERATURA INFANTIL 
 
 
 

 
 

Disponível em http://i.s8.com.br/images/books/cover/img0/43900.jpg 
www.planetanews.com/produto/L/42755/labirinto... 

 
 
 
 “Ah, como é importante para a formação 
 De qualquer criança ouvir muitas, muitas 
 Histórias... Escutá-las é o início da 

aprendizagem para ser um leitor, e ser um 
leitor é ter um caminho absolutamente 
infionito de descobertas e compreensão do 
mundo”.    

         Fanny Abramovich  
 
 
 É de conhecimento geral a importância da obra de Monteiro Lobato 

dentro da literatura infantil brasileira. Fanny Abramovich nos conta que os primeiros 

textos infantis circularam no Brasil no final do século XIX e início do século XX. 

Eram as estórias da Carochinha. Contudo, nossa produção nacional só ganhou 

destaque com as obras de Monteiro Lobato, que se iniciou em 1921, na tentativa de 

criar novas expectativas de leitura na criança brasileira. As estórias de Lobato 

procuram interessar a criança, captar sua atenção e diverti-la. O “ideal” no livro de 

Monteiro Lobato é bem conhecido: um lugar onde a criança posa morar. Sua obra 

conferiu à criança um lugar central, respeitando seu mundo e fornecendo padrões de 

interpretação que visam integrá-la num contexto cultural. Em 1939 lançou o livro: O 

Picapau Amarelo e O Minotauro. O livro infantil relata as aventuras dos netos de 

Dona Benta na Grécia Antiga. 
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 A festa de casamento de Branca de Neve com o Príncipe foi interrompida 

pelo ataque dos monstros da Fábula. Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília e o 

Visconde conseguiram escapar mas, Tia Nastácia, que estava atarefada preparando 

mil faisões e andando pelas várias cozinhas do palácio, acabou perdendo-se em meio 

ao tumulto, e ninguém sabia o que lhe tinha acontecido, só sabiam que era preciso 

encontrá-la! O pessoal, então, organiza uma expedição de busca e parte para a Grécia 

em busca de tia Nastácia. Lá, Dona Benta e os meninos mergulham num mundo 

novo e desconhecido. Esta obra faz parte dos textos adaptados de Lobato (além das 

obras originais e traduções). No caso das adaptações, Lobato preocupou-se com um 

duplo objetivo: levar às crianças o conhecimento da tradição, o conhecimento do 

acervo herdado e que lhes caberá transformar; e também questionar, com elas, as 

verdades feitas, os valores e não-valores que o tempo cristalizou e que cabe ao 

presente redescobrir e renovar. Nesse sentido, merecem destaque: "D. Quixote das 

Crianças"; "O Minotauro" e a mitologia grega na série "Os Doze Trabalhos de 

Hércules". 

 A genialidade e singularidade de Monteiro Lobato foi mostrar o 

maravilhoso como possível de ser vivido por qualquer um. Com a mistura do mundo 

imaginário com a realidade concreta, ele mostra, no mundo cotidiano, a possibilidade 

de ali acontecerem aventuras maravilhosas que, em geral, só eram possíveis nos 

contos de fadas, ou no mundo da fábula, e, mesmo assim, vividas por seres 

extraordinários. 

 
09- DANÇAS CIRCULARES 
 
 

“Quando a dança começa, lá está somente  
a dança e mais nenhum dançarino”  

 
Upanischads 
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Dança do Salgueiro – 1634 Disponível em http://www.semeiadanca.com.br/hist%F3rico.htm 

 
o que é a dança? 
 
 

 Segundo define o Dicionários de Símbolos, dança é celebração. A dança 

de Teseu, chamada Dança das Gruas ou Grous”, tem relação evidente com o percurso 

do labirinto. Existem na China danças labirínticas, que são danças de pássaros (como 

o pássaro de Yu) e cujo papel também é de ordem sobrenatural. 

 Para o movimento gnóstico, a dança é uma manifestação da arte em seu 

mais transcendental significado. Isso porque tem como princípio básico o de que 

através da prática de certos movimentos físicos, que imitam movimentos cósmicos, é 

possível realizar uma conexão entre o macrocosmo e o microcosmo. Tal conexão 

ocorre a nível energético por causa do Princípio Hermético da Correspondência. Isto 

seria um meio de acesso a uma informação de Ordem Superior: “As danças sagradas 

são verdadeiros livros informativos que transmitem, deliberadamente, certos 

conhecimentos cósmicos transcendentes”. 
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 Conhecendo perfeitamente o movimento das forças cósmicas do 

Universo, nossos antepassados aprenderam a reproduzi-los e correspondê-los interna 

e misticamente em suas formosas danças. Dizem que os “dançarinos antigos 

conheciam as sete partes independentes do corpo e sabiam muito bem o que são as 

sete linhas distintas do movimento...”. Mediante a concentração dinâmica ou 

meditação em movimento, compreenderam a criação de um movimento rítmico e 

compassado presente no núcleo das estrelas, nas células, no coração dos animais e 

dos homens, no interior das plantas e nos minerais. Mover-se quer dizer VIVER! 

Estar imóvel significa estar desprovido da vida. A imobilidade equivale, na mitologia 

de todas as culturas, à não-existência e é um estado anterior à Criação. 

 Sob esse princípio nasceram as danças sagradas dos tempos do Egito, da 

Babilônia, da Grécia, as danças dos Dervixes girantes na Pérsia e as danças mexicah 

em Anáhuac (México), entre outras. Na Roma antiga, os mais importantes 

conselheiros encabeçavam as procissões nas festas, sendo a procissão uma forma de 

dança. Na mitologia grega Rea, esposa de Cronos, ensina os filhos da terra a dançar. 

Orfeu ordenava que todo aquele que entrasse na sabedoria dos Mistérios deveria ser 

recebido com a dança. Sócrates estimava que a dança era uma necessidade essencial 

e Platão dizia que o homem que não sabia dançar não era educado. A dança na 

Grécia estava associada, desde os tempos mais remotos, com os deuses, tais como: 

Helios, Dionisos, Pan, Ártemis... todos dançavam. No Egito dos faraós executavam-

se danças solares ao redor dos templos. Na Índia é o próprio Shiva quem cria o 

universo por meio da dança. É Ele quem obriga a matéria a se pôr em movimento; 

quem cria e destrói o universo. Sua dança simboliza a atividade divina como a fonte 

de energia que põem em movimento o universo. 

 No Antigo Testamento existem vários termos que se referem à dança e 

que sugerem desde o dançar em círculo (como o fez, o rei David ante Jeová) até 

“torcer-se de dor durante o parto”, aludindo ao movimento criador da vida. Nos Atos 

de São João (texto gnóstico apócrifo escrito ao redor do século 3º ), Cristo ensina 

seus discípulos a orar através da dança circular, terminando o hino com suas próprias 

palavras: “quem não dança não conhece os caminhos da vida”. 

 
por que a dança é sagrada? 
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• Porque toda atividade humana que transcenda os limites do profano pode alcançar 

um estado sagrado ou superior. Para isso será necessário que dita atividade leve a 

necessidade de alcançar um terceiro estado de consciência e uma constante 

recordação do Ser, além de buscar um objetivo impessoal que a converta em um ato 

consciente: um sacrifício (sacro ofício). 

• Porque ela “representa” – como se fazia antigamente através dos Mystéyn 

(Mistérios) ou representações teatrais de tema divinos, que se converteram nos 

modernos rituais – um acontecimento espiritual e cósmico, ou seja, superior, e dessa 

maneira instrui a consciência, que é a finalidade de todo ritual. 

• Porque ao ser entendida uma prática ritual, que com liturgia contém uma linguagem 

alegórica, simbólica e mística – neste caso manifestada através das evoluções e 

movimentos dos dançarinos, a música e em algumas ocasiões o canto – instrui a 

consciência por meio do que se denomina “fundamentos psicológicos ritualísticos”, 

ou seja, a psicologia do ritual. Este sistema, presente em toda prática cerimonial, 

ilude o processo de racionalização através do intelecto, passando informação e a 

sabedoria diretamente à parte emocional do centro intelectual e dali ao Centro 

Emocional Superior, se a disposição e concentração do participante permitir. Desta 

maneira se explica o porquê através do ritual, cerimônia ou qualquer prática mística 

como a dança, é possível para o participante e para o observador (público ou 

congregação) ter “experiências místicas” inexplicáveis para o intelecto ou a razão. 

• Porque a dança é um caminho espiritual que conduz o homem a seu reencontro com 

a verdade. A dança desperta a sensibilidade no dançarino, permite-lhe ver através 

dela, seu próprio caminho, o caminho que como buscador do conhecimento deve 

seguir.  

benefícios da prática da dança 
 
 
psicológicas e mentalmentais 
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• Produz uma maior compreensão do divino e do profano, isto é, permite apreciar o 

valor sagrado da vida, da relação corpo-mente-espírito, das relações humanas, o 

valor do momento, da auto-observação e da recordação de si mesmo. 

• Produz um estado de meditação em movimento, através do desenvolvimento da 

concentração e equilíbrio entre os Centros: ao promover a dança como uma 

aprendizagem que se inicia teoricamente (centro intelectual), se aprende com a 

prática dos movimentos (centro motor) e uma vez aprendido se interioriza através da 

meditação (centro emocional), este leva de uma maneira prática ao estado conhecido 

como meditação ou concentração dinâmica. 

• Exige a perda da importância pessoal ao demandar a necessidade de funcionar em 

círculos, onde o único centro e eixo ao redor do qual gira a atividade se localiza em 

um aspecto espiritual. A todo o momento exige uma atitude interior séria, respeito e 

compreensão das divindades, objetos e instrumentos, e um constante estado de 

devoção. 

• Promove o desenvolvimento da capacidade criativa, a parte positiva da mente 

(mente interior), que se relaciona com a arte, ao produzir um equilíbrio com a 

atividade intelectual, a qual a ser abusada corre o perigo de se converter no pólo 

negativo da mente. 

• Abre uma oportunidade direta de aprender a funcionar em convivência, a pensar em 

conjunto, a vibrar em grupo, e nesta interação, conhecer-se a si mesmo. 

físico e emocional 
 
 

• A dança produz equilíbrio físico e emocional ante a rotina da atividade cotidiana. 

Ajuda a romper com as rotinas da vida e os hábitos mecânicos. 

• Facilita o livre fluir da energia vital, que geralmente obstaculizada pela tensão e 

falta de exercícios promovendo a cura do corpo e de seus órgãos e sistemas de uma 

maneira natural. Mais do que ser um exercício meramente físico como qualquer 
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esporte ou yoga incipiente, é uma prática de transmutação e fluir da energia com um 

propósito definidamente espiritual. 

• Um guia para o praticante rumo à experiência das emoções superiores, contra-

restando o efeito nocivo das inferiores.  

Espiritual 
 
 

• Acerca o praticante até uma conexão com o divino. A dança, como toda Arte Régia, 

é um profundo processo de interiorização e busca de uma realidade e identidade 

interna que se logra ao estabelecer Centro de Gravidade Permanente, ou Átomo 

Dançarino na consciência, no Ser, no eixo e não na periferia, que viria a ser a 

atividade mecânica da vida. 

• Facilita o passo da imaginação à inspiração através da aprendizagem de seus 

movimentos e da compreensão do propósito espiritual desses movimentos; e da 

inspiração à intuição abrindo a possibilidade da experiência mística, um processo 

pelo qual historicamente a arte tem sido fundamental para o desenvolvimento do 

espírito. 

• Produz revelação e informação que instruem psicologicamente a consciência, razão 

pela qual se lhe considera como um ritual sagrado. 

 As Danças Circulares Sagradas folclóricas podem ser encontradas em 

todos os povos, tradicionais ou contemporâneas. Uma de suas características é a 

universalidade. Seu repertório abrange danças de todos os lugares e de todas as 

épocas possíveis.  

 O movimento das Danças Circulares Sagradas nasceu por volta dos anos 

70, quando o coreógrafo alemão Bernhard Wosien começou a coletar danças 

folclóricas européias, pois havia percebido que, deixando de praticar suas danças 

tradicionais, as pessoas iam perdendo este poderoso meio de expressão popular. Este 

movimento das Danças Circulares parece ter iniciado à maneira de um resgate de 

danças do hemisfério norte, mas atualmente o repertório dos focalizadores já está 

abraçando danças do mundo inteiro. 
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 O resgate só pôde ser realizado mediante a prática, mas a questão das 

danças, é claro, vai muito além deste resgate inicial. Primeiro porque nem todas as 

danças estão ameaçadas; muitas são praticadas pelos povos que as criaram, e vão até 

muito bem. Segundo, porque na questão do resgate e da prática das Danças 

Circulares, os necessitados e os beneficiários somos nós todos, cidadãos do mundo 

do século XXI, e não apenas os povos que tiveram parte do seu folclore revitalizado 

graças a este movimento. 

 As Danças Circulares são poderosas, à maneira dos gestos ritualísticos 

que tiram seu poder da repetição fervorosa pelas gerações sucessivas de seres 

humanos que, através da sua prática, os moldaram. 

Nas danças tradicionais dos povos está embutida sua sabedoria – a mais alta 

sabedoria, afirmam certos pesquisadores - estão codificadas as características de sua 

alma. Sob o manto da brincadeira, do “folclore”, do inocente divertimento popular, a 

dança possibilita a resistência do povo ao inimigo, real ou potencial. As raízes do 

povo se encontram aí. 

 As Danças Circulares encerram uma lição para a nossa civilização de 

consumo desenfreado e descarte rápido: eis um “produto” que não se joga fora após 

o uso. Um dos prazeres da dança está justamente na repetição. Paradoxalmente, às 

vezes, constatamos uma certa voracidade, um pedido por mais e mais danças, 

“novas” danças, o que pode corresponder a uma fase de deslumbramento do 

dançarino iniciante, ou a um reflexo da ansiedade do consumidor do século XXI em 

se manter “atualizado” e “competitivo”, o que aparentemente não condiz com o 

espírito das Danças Circulares. Há quem afirme que as danças circulares são um 

instrumento de resistência dos povos, chegam para a nossa civilização no exato 

momento em que precisamos resistir aos incessantes apelos ao consumo de bens 

materiais que não satisfazem ninguém por muito tempo. Com efeito, a menos que o 

nosso contato com elas seja superficial, elas produzem um rasgo na banalidade da 

ordem estabelecida e na realidade trivial, e nos aproximam desse algo perene que 

acobertam, e que alimenta o perene em nós, a nossa alma. 

 Assim, a prática das Danças Circulares, abrindo possibilidades de troca – 

através do intercâmbio de desenhos coreográficos - entre grupos humanos, permite 

que cada indivíduo interessado prove da especificidade dos diversos povos. Desta 

maneira, cada bailarino, cada amante da dança, espelhando-se na alma de outros 
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povos descubrirá talvez nele mesmo um receptáculo para a diversidade, um palco 

capaz de elevar seu espírito e fazê-lo encontrar um horizonte sobre o qual sonhos de 

fraternidade possam nascer.  

 Segundo Bernard Wosien, coreógrafo e pesquisador alemão, a maioria 

das danças folclóricas usa o círculo como forma modelo. Mas existem outras 

traduções muito antigas da natureza, como as danças em espiral e o labirinto, que 

também preservam a circularidade e são metáforas perfeitas da circulação da vida na 

terra e da totalidade do ser humano, inspirando nos dançarinos o desejo de 

transformação e evolução.  

 No período posterior à Segunda Guerra Mundial, Wosien, à luz de seus 

conhecimentos como Teólogo, saiu pela Europa coletando danças tradicionais, 

reconhecendo naqueles movimentos coletivos uma repetição de padrões, formas e 

ritmos que, independente de fronteiras geográficas ou culturais, preservavam a 

unidade advinda de uma sabedoria ancestral atemporal.  

 Às danças reunidas durante essa pesquisa pioneira, Wosien somou uma 

série de outras coreografadas por ele, um mestre da dança clássica, e criou o 

Movimento de Danças Circulares Sagradas, difundido especialmente pela 

Comunidade Findhorn, na Escócia, a partir da segunda metade dos anos 70. As 

danças circulares sagradas, como parte de uma prática de meditação em movimento, 

são hoje realizadas no mundo inteiro por vários mestres e inúmeras pessoas que, no 

anonimato, permanecem repetindo e fortalecendo o sábio legado dos povos 

primitivos.  

 Como retrato dinâmico da história humana, as danças sagradas oferecem 

a toda pessoa a oportunidade de tornar-se um dançarino, de abrir-se a um meio de 

conhecimento a um só tempo introspectivo e do mundo exterior. Além disso, através 

delas, irmanamo-nos com povos distantes no tempo e no espaço e com os 

significados e símbolos de seus rituais e celebrações. Nas palavras do filósofo 

francês Roger Geraudy, “a dança torna o deus presente e o homem potente”. Por 

isso, é considerada sagrada.  

 
a dança do labirinto 
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 Maria-Gabriele Wosien, em seu livro “Dança Sagrada”, menciona que 

“O labirinto como mundo subterrâneo (significando também inferno) era, portanto, 

o início de uma construção simbólica do caminho”. Os volteios dos labirintos das 

catedrais góticas eram, normalmente, engastados no piso da nave central, nas 

proximidades do portal oeste; consoantes com a crença cristã, os volteios eram 

estruturados por eixos em cruz. Tinham onze corredores e não sete como os 

labirintos da antiguidade. Havia vinte e oito pontos de retorno das voltas, o que 

corresponde aproximadamente a um ciclo lunar. Através deste símbolo, o mundo é 

ligado a um cosmo facilmente visível, com quatro quadrantes. A cruz no labirinto é 

uma indicação da promessa de redenção. O senhor deste mundo é Cristo, que em 

algumas representações, no centro, vence satã. O caminho do peregrino ao altar o 

conduz através do labirinto. 

 O labirinto como modelo de iniciação servia para a interiorização do 

caminho dentro do espaço sacro da igreja. Em Chartres, seu antigo nome tinha o 

sentido de “lieue” – milha ou caminho ordenado. 

 Na catedral de Auxerre havia um labirinto e á ele pertence um relato 

sobre uma dança ritual. Tratava-se de uma dança, com jogo de bola, em torno do 

labirinto, que se realizava no domingo de Páscoa. 

 A bola, como símbolo do sol luzente e em sua extensão para o 

ressuscitado, o Cristo vencedor (sol invictus), era segura pelas duas mãos pelos que 

dançavam, depois que o mais jovem canônico o havia recebido de decano, no portal 

oeste. Todos os participantes do ritual tinham a fronte coberta com seus capuzes. 

 Com o início da dança de roda, que era acompanhada por música de 

órgão, o decano começava a cantar a seqüência de Páscoa, para então, de acordo com 

o ritmo da canção, dançar um lento passo triplo (tripudium). Ao mesmo tempo, os 

outros se davam as mãos e dançavam, segundo um outro passo, numa roda em torno 

do labirinto, enquanto o decano caminhava ao longo do caminho do labirinto. 

Enquanto isso ele passava/lançava a esfera reluzente, o símbolo do sol de primavera 

ressuscitado, aos participantes da dança de roda, de lá do escuro espaço interno do 

labirinto, movendo-se pelas voltas do labirinto, para lá e para cá. Dançando, o decano 

seguia o tortuoso traço da cruz para dentro do labirinto e então dançava o caminho de 

novo para fora. Em seguida dirigiam-se para um refeição festiva conjunta, o ágape. 
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 Na dança o decano tinha a função de representante de Cristo, como o 

único que realiza o caminho da morte e da ressurreição e então distribuía o perdão 

pascal, na forma de uma bola solar, mas somente no caminho de saída do labirinto, 

sob a comunidade dos santos. Também para os labirintos de Reims e de Amiens 

relata-se um jogo de bola dos cléricos na véspera da Páscoa. 

 A cristianização da figura do labirinto começou nos séculos IX e X. 

Cristo e seus ensinamentos passam então a corresponder a Ariadne, que conduz a 

humanidade para fora do labirinto, em direção ao renascimento eterno. A 

subseqüente re-significação do caminho do labirinto como uma viagem a Jerusalém, 

como um caminho de purificação e de penitência, foi pensado como modelo de 

iniciação para todos os fiéis. O centro da mandala do caminho tornou-se assim o 

santíssimo. Tocar este centro divino e universal era conhecer a transformação. 

Enquanto o ser humano dançava ou caminhava até o meio do labirinto, vivenciava, 

numa percepção intuitiva, as leis e harmonias da natureza e do cosmo. As pessoas 

descalças, sentiam a ação direta do fluxo da terra e eram transformadas pelo impulso 

da terra e do espaço consagrados. 

 Na meditação do labirinto, as luzes de fora são diminuídas em favor da 

percepção interna. O fiel pode chegar à verdade como uma vivência direta, ao 

receber as vibrações intuitivamente. A descida à escuridão do próprio interior faz 

com que vivencie o Cristo que medita como um sol à meia noite. 

 Parece ser um consenso a idéia de que a vida é um movimento que se 

manifesta com a criação, oscila entre involução e evolução e se direciona novamente 

para a pausa ou repouso. O homem parece trazer em seu íntimo a necessidade de 

transcender, de deixar, ainda que temporariamente, o profano em busca do sagrado e 

da plenitude que encontra quando comunga com sua verdadeira essência. Ele sabe, 

ainda que inconscientemente, que destes momentos de lucidez podem surgir as 

soluções criativas para as questões que precisa enfrentar na vida. As danças 

circulares sagradas tem sido um instrumento de encontro consigo mesmo e com o 

outro. Tal qual o labirinto é um espaço de auto-conhecimento e de expansão da 

consciência. 

 

 

10. o peregrino 
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                                                                       “Qualquer que seja seu ponto de                                         

partida, o que conta é a viagem” 

                           Cora Coralina 

 

“O viandante apressa-se, quando a noite chega”. 

 
 
 

  “Aprendei primeiro a concentração sem 
esforço; transformai o trabalho em jogo; fazei com 
que o jugo que aceitastes seja suave e o fardo que 
carregais seja leve” 

 
                                      Anônimo 

 
 Após observar a relação entre labirinto e percurso nos perguntamos: 

Quem é o sujeito da ação? Quem é que caminha? A bela obra de Alexander Roob, 

“O Museu Hermético – Alquimia e Misticismo” retrata o Peregrino, através de textos 

e belas imagens. 

 No “Labirinto do Mundo” de Amos Comenius, publicado em 1631, o 

Salvador aparece em pessoa ao peregrino no fim de suas deambulações: 
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“Vi-te enquanto vagueavas; mas não quis esperar 
mais tempo, meu querido filho; por isso conduzi-te a 
ti próprio e até ao fundo de teu coração”. E para que 
ele veja o mundo segundo a perspectiva correta, são 
lhes dado uns óculos novos. “A Armação era o 
Verbo de Deus e as lentes o Espírito Santo”. 

          

                                                                                                        “Paradoxa Emblemata” - D.A.Freher. 

“Todas as obras que o bom Deus criou descrevem um círculo e são perfeitas, 

regressando de onde vieram” 

John Dastin.  

Nesta outra ilustração, a alma do peregrino cristão é guiada pelo Verbo Divino: 

“Que os meus passos sejam guiados para cumprir as 
Tuas leis (Salmo 118,5). Percorro o labirinto 
confuso, com todas suas sendas tortuosas e aguardo 
sem receio o auxílio prometido pelo Teu Verbo. De 
longe vejo alguns soçobrarem de entre os mais 
cautelosos e provavelmente os mais ousados: 
continuo cegamente em frente e toda a minha arte 
consiste na minha devoção a Ti, meu amigo! (...) 
Essa vida é um labirinto; Para que a travessia seja 
segura, deves confiar sinceramente em Deus, com 
um coração puro e sem artifício.” 
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                                                                                “The Pilgrim’s Soul”-  Hermann Hugo 

“Sonhei e vi algures um homem coberto de andrajos, que desviava os olhos de sua 

própria casa, com um livro na mão e um pesado fardo às costas”. 

 

                                                                                            “The Pilgrim’s Progress” – Willian Blake 
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 “Songs of Innocence and of Experience” – Willian Blake 

 

 

“Gostava de vaguear pelos campos. 
E saborear o orgulho estival, 

Quando o vi, o príncipe do amor, 
Deslizando sobre os raios de sol, 

 
 

Enfeitou-me de lírios os cabelos, 
E pôs-me na fronte rosas vermelhas; 

Levou-me a passear pelos seus jardins, 
Onde crescem todos os prazeres dourados. 

 
O orvalho de Maio humedecia-me as asas, 

E Febo despertou o meu canto de fogo; 
Prendeu-me nos laços de seda da sua rede, 

E encerrou-me na sua gaiola dourada” 
     
                     William Blake, 1769-1778) 
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                                                                              Salomon Trismosin, Aureum Vellus,Hamburgo, 1708 
 

“Não estamos todos nós, aqui embaixo, em 
peregrinação a caminho da terra, onde o Cristo 
redentor nos precedeu?(...). O próprio Febo, o 
magnífico deus do Sol, percorre os céus dia após dia. 
O coração do homem bate e pulsa no seu peito desde 
a primeira hora de vida até a última (...) O mercador 
atravessa terras e mares para comprar produtos dos 
mais remotos lugares; mas os bens mais valiosos são 
o conhecimento e a ciência. São estes os bens do 
espírito (...) Foi por todas estas razões que eu 
concebi a idéia de que seria interessante, agradável, 
meritório e também extraordinariamente proveitoso 
seguir o exemplo do mundo inteiro e partir em 
peregrinação, com o propósito de descobrir essa ave 
maravilhosa, a Fênix”. 

 
                                                                                                                     Michael Maier 

 
 
 É evidente a relação entre labirinto e o peregrino. O labirinto seria como 
que o “palco” de sua trajetória rumo ao auto-conhecimento. A experiência do 
peregrino oferece a possibilidade de modificar seu modo de ver o mundo e a vida, 
trazendo sua visão para uma perspectiva mais holística e universal e menos 
fragmentada e egoísta. O sucesso do percurso está ligado à pureza de coração e à 
naturalidade, atributos inerentes à infância. 
 

 
11. projeto labirinto lúdico 
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O projeto “labirinto lúdico” foi idealizado com o objetivo de oferecer à criança, 
um percurso inspirado no labirinto. A ludicidade deste espaço aparece na utilização 
de cores vivas, diferentes texturas, que possibilitam a experiência tátil e na presença 
de brinquedos em seu interior. Ao mesmo tempo é um espaço que sugere elementos 
pertencentes tanto ao lúdico, como à essência do labirinto, que seriam, segundo 
Luckesi (Cipriano Luckese texto disponível em 
www.luckesi.com.br/publicacoes.htm - 43k) “a experiência de plenitude, um estado 
de inteireza e de estar pleno naquilo que se faz com prazer”. 

OBJETIVO – Proporcionar às crianças um espaço simbólico e acolhedor para 
brincar, imaginar e criar. 
 
COMPOSIÇÃO – O Labirinto Lúdico foi desenvolvido com base nos elementos 
básicos de sua forma original: o círculo, a cruz e o caminho, associados à 
sustentabilidade e ao lúdico. Suas cores estão relacionadas aos quatro elementos da 
natureza (fogo, terra, ar e água) e seus caminhos texturizados devem ser percorridos 
descalço e levam inevitavelmente ao centro. O centro expressa um espaço circular, 
com fundo acrílico transparente, iluminado, onde as crianças podem observar pedras 
e cristais. Além disso, nos quatro pontos cardeais ela encontra brinquedos 
pedagógicos em madeira. 
 
INSTALAÇÕES – O Labirinto Lúdico pode ser instalado em praças, playground, 
buffets infantis, clínicas, hospitais ou em qualquer espaço holístico, podendo ser 
adaptado às necessidades de seus usuários. 
 
 
DETALHES DO PROJETO –  
 

1. As medidas poderão ser adaptadas de acordo com o espaço disponível pelo 
cliente. 

2. Os caminhos são gerados por uma pequena depressão na terra (com 
escoamento para água da chuva, no caso de instalações em áreas descobertas. 

 
Trecho do caminho correspondente à terra -  Cimento corrugado marrom 
Trecho do caminho correspondente à água - Cimento liso azul 
Trecho do caminho correspondente à ar      - Cimento corrugado verde 
Trecho do caminho correspondente ao fogo - Cimento liso vermelho 
 

3. O centro é um espaço circular onde as crianças podem brincar. No centro 
deste círculo há outro círculo de acrílico iluminado, onde é possível observar 
pedras cristalizadas. 

 
4. Nos quadrantes há brinquedos fixos, do tipo painel interativo, de apertar, 

organizar, relacionar etc. 
 
LABIRINTO LÚDICO I 
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LABIRINTO LÚDICO II 

 

 

 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
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Cavalgada das Walkirias 
 
 
Desde sempre as “Walkirias” 
Encantando e fazendo encantar... 
Buscando e sendo buscadas... 
Sumindo e aparecendo... 
 
Assim o Homem desde o mistério de sua aparição 
Extasiado com a beleza do universo 
Sofrido com suas dores e daquelas em torno de si 
Buscando entender e ser entendido... 
 
É preciso “matar o Minotauro” que a todos “devora” 
Para tanto há que entrar no labirinto 
Labirinto do cotidiano... 
Sair do labirinto é o desafio 
 
O Homem guerreiro mata efetivamente os 
“Minotauros”... 
Mas, “sair do labirinto”, só com o fio de Ariadne 
O eterno feminino 
A “cavalgada das Walkirias”... 
 
   
Aprender essa lição é descobrir o mistério do “mais 
dentro”... 
A significação e o sentido construídos no caminhar 
no labirinto... 
Perceber a importância da morte do Minotauro 
Perceber a beleza do fio de Ariadne... 
 
Assim, a “cavalgada das Walkirias” atravessa como 
música 
A eternidade do Agora 
A cada tempo seu compasso 
A cada instante sua melodia 

 
   
                           Ruy Cezar do Espírito Santo 
 
 O labirinto expressa muito bem o conceito de Huzinga sobre o jogo no 

que se refere à sua ocorrência. Enquanto está acontecendo, tudo é movimento, 

mudança, alternância, sucessão, associação, separação. Mesmo depois de chegar ao 

fim tanto o jogo como o percurso através do labirinto, permanecem como uma 

criação nova do espírito, um tesouro a ser conservado pela memória. 

 

“Aquele que sai do labirinto não é o mesmo que 
entrou, mas renasceu para uma nova fase ou nível de 
existência”. O mesmo poderia ser dito daquele que 
brinca. O divertimento ajuda a suportar as tensões 
psicológicas da vida “aquele que suportar estas 
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tensões inevitavelmente alcançará seu objetivo”. No 
labirinto a pessoa é isolada de seu ambiente familiar. 
Na brincadeira também, é o espaço sagrado. Há 
alteração do padrão fixo do movimento. 

  

 O labirinto é a vida, e desde crianças somos treinados para percorrer 

caminhos e compreender conceitos como EQUILÍBRIO, TRAGETÓRIA, 

ESCOLHA. Sempre houve a necessidade de se passar Valores e Tradições adiante, 

seja através de histórias, tradições orais ou brincadeiras. O Lúdico é um veículo 

perfeito para este fim, já que todo ser humano brinca e guarda no seu arquivo de 

experiências a simbologia oculta contida no jogo. A experiência vivenciada nestes 

momentos de alegria e prazer pode ser um arquivo ou registro ao qual podemos 

recorrer em caso de necessidade de resgate ou desejo de ampliar a consciência. 

 Poderíamos afirmar que aquele que brinca é um peregrino, sem sair do 

lugar. 

 A idéia do labirinto poderia então muito bem se ligar à definição de 

Brotto: “o jogo poderia ser definido como uma das expressões da Consciência 

humana” (Brotto – 2001). 

 Se caminhar pelo labirinto pode expressar um desejo de expansão da 

consciência, valorizar a Infância e dirigir um olhar atento à criança é preservar a 

proximidade com a verdadeira essência do ser. 
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Peças para exposição lúdica 
 
 

 
 
 
01. LIVRO – “THROUGH THE LABYRINTH” BY HERMANN KERN 
ORIGEM – LONDRES - INGLATERRA 
 
Livro traduzido do original alemão que traz história detalhada do labirinto e belas 
imagens. 
www.labyrinth-enterprises.com 
 
 

 
 
02. JOGO – TATU BRASILIS 
ORIGEM – MAUÁ - BRASIL 
 
Neste divertido jogo de percurso, você vai levar um simpático tatu para conhecer as 
principais belezas do país. 
www.spiritludens.com.br 
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03. CARTÃO POSTAL 
ORIGEM - CHENONCEAU – VAL DE LOIRE – FRANÇA 
 
Reconstrução de época de Catherine de Médicis. 
www.chenonceau.com 
 
 

 
 
04. FOTOS  
ORIGEM – DESERTO DE ATACAMA – CHILE 
 
Labirinto de pedras pertencentes aos descendentes de Xamãs que descem da 
cordilheira para realizar ali seus rituais de oferendas e orações. 
www.visit-chile.org 
 
 

 
 
 
05. JOGO – LABYRINTHE 
ORIGEM – FRANÇA 
 
Busque o tesouro através de um labirinto em movimento. 
www.ravensburger.com 
 
 

 
 
06. JOGO – EQUILIBRISTA 
ORIGEM – BRASIL 
Com os pés e equilíbrio tente levar a bolinha ao centro percorrendo todo o percurso. 
Vamos ver se você é REGULAR – BOM OU ÓTIMO 
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07. JOGO – LABIRINTO DE PINHO 
ORIGEM – SÃO PAULO - BRASIL 
Use os controles laterais para fazer as bolinhas percorrerem o circuito, sem caírem 
nos buracos. 
www.brejabrinquedos.com 
 
 

 
 
08. LIVRO – O MINOTAURO DE MONTEIRO LOBATO 
AUTOR – MONTEIRO LOBATO 
ORIGEM – SÃO PAULO – BRASIL 
 
Tia Nastácia se perde em meio a uma grande confusão. O pessoal parte para a Grécia 
para resgatá-la. Não é que o minotauro engordou de tanto comer os bolinhos da tia 
Nastácia! O trigo venceu o monstro! 
www.editorabrasiliense.com.br  
 
 

 
 
09. LIVRO – O FIO DE ARIADNE – UM CAMINHO PARA A NARRAÇÃO DE 
HISTÓRIAS.  
AUTORA – SUELI PECCI PASSERINI 
ORIGEM - SÃO PAULO – BRASIL 
 
“...todo ser humano percorre o mesmo caminho evolutivo percorrido pela 
humanidade desde seus primórdios” 
www.antroposofica.com.br  
 
 

 
 
10. LIVRO - TESEU E O MINOTAURO 
AUTOR – LUIZ GALDINO 
ORIGEM – SÃO PAULO – BRASIL 
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Aventuras Mitológicas 
www.ftd.com.br 
 
 

 
 
11. ESCULTURA – O LABIRINTO DE CRETA 
ARTISTA PLÁSTICO – SÉRGIO BERNARDO 
ORIGEM – ITUPEVA – SÃO PAULO - BRASIL 
 
“Em seu percurso haveria um centro espiritual oculto, uma dissipação de trevas pela 
luz e o renascimento pessoal. Nesse sentido, a superação seria o encontro da 
verdade”. 
sberna53@hotmail.com 
 
 

 
 
12. MINOTAURO – BRINQUEDO 
GULLIVER – BRASIL 
 
"As Crônicas de Nárnia”. 
www.gulliver.com.br 
 
 

 
 
13. MAZE – JOGO 
ORIGEM – JOGOS E OBJETOS 
SÃO PAULO – BRASIL 
 
"Percorra este labirinto inspirado em modelo de jardim do século XVI”. 
www.origem.com.br 
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14. LABIRINTO DE CRETA – (METAL E PEDRA SABÃO) - JOGO 
ORIGEM – JOGOS E OBJETOS 
SÃO PAULO – BRASIL 
www.origem.com.br 
 
 

 
 
15. MEHEN – EGITO - JOGO 
ORIGEM – JOGOS E OBJETOS 
SÃO PAULO – BRASIL 
 
“Um dos mais antigos jogos do mundo” 
Conceitos associados – Tradição, meta e saber caminhar. 
www.origem.com.br 
 
 

 
 
16. FUGA DO LABIRINTO  – JOGO 
ORIGEM – ELOARTE 
BRASIL 
 eloarte@vianetbr.com.br 
 
 


