
 
 

   SÉRGIO BERNARDO 
   ARTISTA PLÁSTICO - EDUCADOR - PESQUISADOR 

      SÃO PAULO – BRASIL 

  

 

                          PERFIL 
Habilidade na associação com novos  atores 
para o desenvolvimento de projetos. 

 

Experiência na estruturação de conteúdo, 
etapas de implantação, detalhamento e 
qualidade na apresentação final. 

 

Facilitador em evento, treinamento, cursos  e 
workshop com labirintos. 

Pesquisa e projetos especiais para clientes. 

 

Workshop Pensamento Criativo. 

Roteiro e desenho para atividade em grupo. 

 

Desenho técnico para implantação de projetos. 

 

 

Blog: 

Artecontato.wordpress.com 

Labirintobr.wordpress.com 

 

                                                                                     
Dezembro 2013 

OBJETIVOS – 2014 
Atuar em parcerias com: 
Produtores de Eventos Culturais.  
Profissionais da Saúde, Educação, Cultura. 
Projeto Corporativo e Social. 
 
Contato: 
11 974310899 
sberna53@hotmail.com 
 

http://artecontato.wordpress.com/
http://labirintobr.wordpress.com/


Pesquisa, percepção e inovação.   

• CURRÍCULO RESUMIDO 

 

• Natural de São Paulo – SP. 

• Artes plásticas, Educação Artística e Desenho.  

• Ensino, Projeto de arquitetura, Administração, Logística, 
Ecoturismo.  

• Agente Ambiental Voluntário IBAMA - Rio São Francisco, 
Gente Cuidando das Águas, Educação Ambiental.  

• Arte projeto, workshop, Projeto Labirintobr. 

 

• Cursos recentes: 

• 2012 - Programa Caminhando no Labirinto – UNIFESP 

 

• 2013 - Curso de Extensão: Leitura do Corpo a partir de 
Neurociências e da Psicologia. UNIFESP. 

 

• 2013 - Curso de Extensão: Abordagens do Conhecimento: 
Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. Setor de 
Neuro-Humanidades. UNIFESP-EPM. 

 

 

    Últimos eventos, 
atividades, projetos, 
pesquisa, e um 
pouco da história 
dessa incrível 
jornada... 

 

 



Projetos com labirintos. 

• World Labyrinth Day 

• Realização no Brasil do Dia Mundial. Conexão 
global estimada em 4.000 labirintos. 

 

 

 

 

 

 

 

        Projeto e coordenação do evento no Teatro 
de Arena,  Jardim Botânico - Jundiaí SP.  

        Com apoio de  

        funcionários, 

        diretoria    e  

       colaboradores. 

             

 

 

 

 

• Guacuri 

• Projeto e implantação de labirinto  com 
300m2.  Parque Ecológico Guacuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estudo e projetos 

• Labirinto em tecido para clinicas, terapeutas, 
arte, educação e relaxamento. 

 

 

http://labirintobr.wordpress.com/projetos/
http://labirintobr.wordpress.com/no-planeta/xec/world-labyrinth-day-jundiai-sp/
http://labirintobr.wordpress.com/catalogo/esculturas/


Arte em madeira natural. 
ARTECONTATO.WORDPRESS.COM    

        

        Escultura criada para a Semana de Arte 
Paulista – UNIFESP – novembro de 2013. 

        Título: X4-9 . Madeira com verniz acrílico.  

 

 

     

       Participação no concurso para escolha de 
escultura em 2012: 

        Projeto: Bernardo   

        Monumento da Família Roerich – IRMT 

        Título: O Feixe. Madeira Cedro do Himalaia          

        International Roerich Memorial Trust 

        Himachal Pradesh, INDIA 



Projeto Labirintobr  
 

LABIRINTOBR.WORDPRESS.COM 

 

 

 
• O projeto Labirintobr teve inicio em 2008 

com as pesquisas sobre os tipos e o uso 
do labirinto em várias culturas. 

• A dança, a celebração, a oração e os tipos 
de meditação. 

• Atividade de relaxamento, percepções, o 
corpo em movimento, e a perspectiva do 
desenvolvimento humano.  

• Agora preparando uma nova etapa para 
2014 e 2015. 

• Autores: Monica Bernardo Toutin 

                        Sérgio Bernardo  

http://labirintobr.wordpress.com/


Pensamento criativo – workshop 
 

ARTECONTATO.WORDPRESS.COM 

  

 

 

• Série de eventos realizados em São Paulo, 
na casa Urusvati, para jovens e adultos.  

• Facilitador: Bernardo.  

• Atividade conjunta onde o facilitador 
utiliza de vários recursos e técnicas para 
estimular a experimentação e direcionar 
para um trabalho inovador.   

• “Utilizar o cérebro criativo é crucial para 
adaptar-se ao clima de mudanças rápidas 
do século XXI.” S. Carson 

http://artecontato.wordpress.com/
http://artecontato.wordpress.com/oficina-e-workshop/mandala-para-pintura/


Desenhos 
Desenho para detalhamento e ilustração de novos projetos associados. 

Cursos de desenho, labirintos, mandalas de 60 e 90 cm para pintura em grupo. 
Evento Mamdala de Areia – facilitador Bernardo – inspirado na tradição tibetana. 

 

2005 Final dessa etapa.    Arte e montagem: Bernardo  -  Dezembro 2013 

ARTECONTATO.WORDPRESS.COM 

http://artecontato.wordpress.com/oficina-e-workshop/mandala-de-areia/
http://artecontato.wordpress.com/

