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O que são “Labirintos”?

Labirintos são símbolos arquetípicos poderosos, e suas origens 
remontam à pré história. 

Presentes em todo o planeta ao longo dos séculos, os labirintos 
se tornaram elementos importantes de inúmeras igrejas e catedrais, 
na Europa. O labirinto mais famoso do mundo, construído no século 
XIII, fica no piso da catedral de Chartres, na França (imagem ao 
lado). Todas as catedrais góticas francesas tinham grandes labirintos 
em suas bases, a maioria foi destruída ao longo dos últimos cinco 
séculos, quando a humanidade esqueceu-se desse símbolo.

Labirintos não servem para nos perdermos... 

Um labirinto, ao contrário do que 
normalmente se pensa, não é um espaço para 
se perder, mas para se encontrar. Isso porque o 
traçado de qualquer verdadeiro labirinto é um 
percurso único, cheio de idas e vindas, que vai 
de sua entrada até o seu centro. Por mais que 
possamos nos sentir desorientados pelo caminho, 
há sempre uma única certeza em um labirinto: 
continue andando e, inevitavelmente, você 
chegará ao centro... 

Labirintos existem desde a Idade da Pedra, 
mas apenas no século XV é que surgiram os 
primeiros equipamentos denominados em 
inglês de “mazes”, e que foram feitos para desorientar as pessoas. Esses jardins aristocráticos acabaram por      
assimilar e distorcer o significado original dos labirintos, que é precisamente oposto à idéia de confusão e de 
“perder-se”. Na Labirintos Lúdicos nós trabalhamos com o conceito original do labirinto.
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Labirintos Lúdicos

Labirintos Lúdicos é uma iniciativa de dois pedagogos – Fabiana 
Machado e Luca Rischbieter (eu!) - à qual associaram-se um 
professor de Ioga para crianças, Claudio Martins, um grande artista 
plástico e arquiteto, Armando Merege, e um produtor cultural, 
Henrique Braga. 

Há alguns anos essa equipe vem 
incubando ideias e desenvolvendo 
projetos com labirintos, que são 
utilizados em eventos e em projetos 
educativos, promocionais e de 
qualificação profissional.

Labirintos Lúdicos
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Labirintos no século XXI

Desde as últimas décadas do século XX labirintos vem sendo 
redescobertos em hospitais, escolas, universidades e igrejas de todo o 
planeta.  Seu potencial para despertar a atenção, aliado ao fato de que 
um labirinto não deve ser contemplado, mas ativamente percorrido, 
provoca um grande envolvimento e torna o trabalho com labirintos, 
quando bem encaminhado, um recurso incrível para o desenvolvimento 
de competências de concentração, de relaxamento, de auto domínio e 
de  aprendizagem de formas cada vez mais livres e autênticas de expressão pessoal.

Ao mesmo tempo, os labirintos revelaram-se 
poderosos mediadores de interações sociais ricas, que 
ajudam a melhorar o ambiente relacional de escolas e 
outras instituições, a realizar iniciativas de inclusão e a 
animar diferentes tipos de festas e de eventos.

Como saber mais sobre a Labirintos Lúdicos?

A sede da Labirintos Lúdicos fica em Curitiba e, para saber mais, você pode acessar o blog produzido por 
Fabiana Machado:  

http://labirintosludicos.blogspot.com/

Você pode ver um pequeno vídeo que 
disponibilizamos no youtube™, com imagens de 
experiências feitas pela Labirintos Lúdicos com 
uma lona de 9 metros de diâmetro e 300 caixas 
de papelão, em uma escola de Curitiba:

http://www.youtube.com/watch?v=B3tNoB0Z4LM

Ou então enviar um email para:  labirintosludicos@gmail.com
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Nos labirintos, crianças brincam, adultos meditam. E todos vão aprendendo a se perder, e a se encontrar...

Casa Labirinto
Rua Bruno Filgueira, 952  |  Curitita - PR  |  Telefone: (41) 3044.4370


