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“este trabalho é feito de 
pequenos pedaços, pequenos 

mundos, sensibilidades 
circulares que buscam corpos 
correspondentes para dançar.

Aline compõe mundos como 
quem pisa de leve em busca de 

inventar um chão – um novo 
chão de escrita-escuta, uma 

paisagem com cheiro de terra 
mas com pele de gente, e vice 

versa também. é um livro feito 
com pequenos pedaços de 
grandes sonhos circulares. 

e isso é bom.”

ondjaki, 2018
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Decopulagem é um trajeto de muitas 
dobras, um origami do meu 

corpo em movimento no mundo. 
É o meu desejo e ímpeto de ir na 

direção dos encontros que me torcem 
e deixam meus ossos vibrando. 

Este livro-performance é uma 
artesania, uma alfaiataria e uma 
andarilhagem das perguntas que 

surgem quando sou tocada por 
algo. Aqui escolhi me debruçar nos 

detalhes que se deslocam enquanto 
as células se renovam: são em média 

300 milhões de células nascendo e 
morrendo por minuto num corpo de 

um adulto, quiça de uma criança. 
As células que mais se proliferam 
são as epiteliais e as dos tecidos 
conjuntivos, ou seja, as que nos 

revestem e nos sustentam. Nossa 
epiderme, a camada mais superficial 

de nosso maior órgão, a pele, é 
renovada completamente entre 

15 a 30 dias. Todo mês trocamos de 
pele, a todo instante somos a 

possibilidade de um devir.

As palavras em mim gostam de dançar, 
com as sinapses em microquedas. 

Talvez por isso uma inclinação 
antecipada por poesia se achegou na 

minha infância. Em Decopulagem quis 
permitir à palavra fazer moradia no 

meu corpo em estados de movimento, 
em particular o devir-queda. A queda 
de lógicas previamente estabelecidas 

ou de imagens representadas. 
O livro é um gesto de continuidade da 

relação com perguntas que insistem 
em mover a minha inquietação: o 

que o bailarino pensa quando está 
dançando? É possível escrever em 

movimento? Quais os percursos 
rítmicos de uma escrita em devir-
queda? E tantos desdobramentos 
que delas emergem. Ao longo dos 

últimos 6 anos venho investigando as 
aproximações e os distanciamentos 
entre o corpo e a palavra, tecendo 

caminhos com esse novelo.

O delírio de persistir em uma escrita 
dançada foi ecoando e escolhi fazer 

33 prosas poéticas. Experimentei 
horas de laboratórios de escrita 

em movimento até que aos poucos 
consegui contornar alguns percursos 

para escrever as prosas de cada 

títere. A Artesã é moldada pelas 
vozes e corpos de pessoas e artistas 

que inauguram espaços em minha 
dança. A Alfaiate oferece um canal de 
escuta atenta e aberta para o tema da 
maternidade, em diálogo com 9 mães, 

1 pai e um cisto ovariano de dimensão 
fetal. A Andarilha é uma tessitura 

entre lugares que me 
proporcionaram metamorfoses.

Decopulagem é meu primeiro livro 
que entrego a você para que as 

palavras sejam pulsação de letras 
na criação de poéticas. Um móbile 

para brincar, dobrar, inventar formas, 
cortar, amassar, pendurar, costurar, 
e seguir descubrindo relações com 

essas palavras tortas, retorcidas, 
contorcidas, alongadas, contraídas, 

expandidas, espiraladas. 

Decopule!

Aline Bernardi
abril de 2019

[ Des-Anunciamento ] de tantos peixes, meus olhos transbordaram

a r t e s ã

a l f a i a t e

a n d a r i l h a
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Ao longo do século XX, mudanças 
profundas no campo da arte, em suas 

relações com as formas humanas, 
quebraram séculos de convenções, 

reposicionando radicalmente o corpo nas 
mais variadas manifestações artísticas, 

no próprio artista e no espectador.  
As expressões de tais mudanças se 
constituíram pelo deslocamento de 

posições passivas em direção a conexões 
ativas. Deste modo, o corpo não mais 

se colocou como um fenômeno estático, 
ótico, mas como encarnação de relações 

humanas dinâmicas e como meio de 
modificações e influências no 

trabalho artístico.

A trajetória do corpo na arte tem 
apresentado sua transformação desde 

a representação - nas formas mais 
tradicionais, para sua emergência 

como uma matéria ativa possuidora de 
presença e movimento que passa a se 

conectar em suas expressões - para além 
do imediato e pessoal, com um mundo 

infinito de possibilidades.

As manifestações performáticas tomam 
de assalto a cena da arte contemporânea 

afirmando a construção em estado de 
presença, resultando em diluições e 

proposições atravessadas de estranheza 

e deriva. Tais elementos evocam em si 
a potência de deslocamento necessária 

ao ato que, realizando intervenções 
nas construções endurecidas do já 

significado, possibilita a abertura do 
campo simbólico.

Na leitura de uma escrita poética, 
a construção textual, por operar 

na comunicação sensória, passa a 
problematizar a relação entre ver / 

olhar / ler, viabilizando uma abertura 
perceptiva ao leitor. E é no corpo do 

leitor que se atualiza o acolhimento da 
obra em leitura performática: presença 

plena de um campo afetável, porém 
inapreensível. Difícil dizer. 

Impossível saber.

Aline, em seus escritos, nos conduz 
para um corpo alerta e acordado, um 

agir, um campo de germinações, de 
maquinações como expressão do campo 

imanente que é a vida. Sua leitura nos 
coloca no mundo. Através da carnalidade 

da palavra, a autora revela marcas da 
experiência sensível, invisível, dos 

encontros sempre inacabados. Linguagem 
poética que se faz presença viva e 

que, portanto, se dá na experiência, na 
imersividade, na natureza, na diversidade 

onde podemos ter acesso à variação da 

vida que se estabelece no contato a cada 
momento com o outro.

É ela que nos diz: 

[...] a brisa carrega brechas de sorte e 
cava segredos nos orifícios. têm carneiros 

respondendo à música e toco um 
peixe boi na beira de maragogi. parece 

divino. esse véu que cobre a margem 
do rio desliza poeira pra dentro do 

mar. pensamento-chão que caminha na 
direção do silêncio. sou 

erguida pelo vento.

E ainda:

[...] há três ritmos no corpo: coração, 
pulmões e cérebro. o iminente é o 

passado e o futuro nas reentrâncias 
da falta. toda implicação se destina à 

condição de um solo virgem e o gesto 
fica mais preenchido nesse estado de 

não utilizar os olhos. aflorar na repetição 
única do contorno desse espírito.

Com endereços definidos, sua escrita voa 
e nos produz encontros entre-mundos 

de três, dois ou mais... É aquele que fala 
na implicação entre-meios, entre-reinos 
encarnados de sensibilidade, coisa entre 

linguagem e músculo. Sonoridades, 
cheiros, cores, sabores, sensações, ritmos 

estão em presença na escrita da autora, 

de forma a permitir ativar a imaginação 
a partir de um corpo em contato com 

a imersividade, em um campo em que 
todos os elementos se apresentam no 

imediato do momento perceptivo.

Aline, com sua letra, conecta seus textos 
com o mundo ilimitado que se coloca 
além do pessoal e do imediato, o que 

sustenta a experiência de ser e tornar-
se outro por um corpo afectável.  Deste 

modo, implica-nos na natureza das coisas, 
acordando devires intensivos. Corpo-

carne pela excitação da leitura, no jorro 
dos fluxos que se esbarram, provocando 

encontros e colisões.

A letra emancipada da palavra se livra 
do significado. A letra emancipada 

evoca constelações de sensorialidades. 
Os encontros se dão assim no entre, 

como uma superfície, fronteira, limiar, 
evocando uma imagem marginal. A 

oferta, a partir da corporeidade, em 
transitar em espaços da solidão do leitor, 

nos vacúolos de silêncio, propiciados 
pelas experiências estésicas, nos leva 
a estar clandestinamente desviando-
nos do achatamento e contaminação 

da fala viciada. Uma não-comunicação 
para um espaço de deriva, desterritório 

favorecedor de um novo topos.

[ Prefácio ]
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Escrever sobre melodias tem sido um meu ofício constante: 
enchê-las de palavras, fingir letras que

pareçam dizer o que diz a música. 

Não poucas vezes eu me pego pensando na arbitrariedade de 
meu ofício. Há um fardo que lançamos sobre o inefável: o fardo 

do significado, tão mais pesado quanto mais a melodia já é, 
inevitavelmente, Sentido. 

Lendo Aline penso que as prosas desta Decopulagem devem 
ter-lhe levado a considerações análogas àquelas minhas. Ela, 

bailadora, já escreve monólogos inquietantes com as torções e 
fricções de seu corpo; ela, bailadora, já experimenta a radical 
abertura do que é puro ritmo e fluência; ela, bailadora, já é o 

instrumento da escrita do Outro no espaço-tempo. Entre os 
ditames de seu ofício não constaria essa bifurcação perigosa que 

entra em jogo quando escrevemos 
com palavras: ser, além de música, significado

Mas para Aline era imperativo correr o risco que corremos 
sempre que aproximamos duas linguagens. Ela sustentou essa 
coragem e foi traduzindo sua dança urgente em texto escrito. 
Lendo-o, percebo uma torrente de epifanias precipitadas por 

um estado diferente daquele que gera uma escrita propriamente 
literária. Escrever dançando deve ter sido o método de Aline para 

empreender uma auto-arqueologia. 

[ Depoimento ] 
Thiago Amud

Podemos entender este campo de 
comunicação (ou não-comunicação) 

como oriundo do campo das forças, do 
campo imanente e enlouquecido que 

nos constitui. Deste modo, instala-se um 
desvio do senso comum, do bom senso, 
para reencontrar nos paradoxos, no non 

sense, outros modos de existência.

A escrita da autora nos convoca a deixar 
o campo redutor da percepção operado 

pela representação - que pelo efeito 
deformante em que o signo se fecha no 

significado, e/ou pelo efeito ocultamento 
em que percebermos só o que 

entendemos, transforma nossa existência 
em repetidores do mesmo. 

A escrita poética em Decopulagem 
nos aproxima da desconstrução dessa 

obturação, pois ao favorecer os encontros 
entre os corpos pela condição sensível 

do corpo, nos permite apreender 
campos diferenciais, possibilitando 

desventramentos de mundos. 

 Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2018
Hélia Borges

[ Prefácio ]
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Fernando Pessoa: “O que sente em mim, está 
pensando”. Tudo ao mesmo tempo, imaginar-

inscrever-se  numa pulsão intertextual, 
longe da ilustração.

 
Neste fluxo rascante cujo ponto de partida 

se confunde com a chegada,  o texto que 
é também têxtil, se tece na trama até a 

melodia do pensamento inocular o gesto, e 
compor  partitura dissonante. Pré e pós-
espetáculo o livro atravessa, regressa e 

expande os sentidos da criação-criatura. 
Ao repetir e repetir seu ritual, a dançatriz 

retoca o real com o real, como aponta o 
cineasta francês, Robert Bresson, que captou 

como ninguém, o amor da alma pela mão.

Experimentar Decopulagem e perceber 
Aline pactuar com a natureza e suas 

surpresas, deslocando o acaso para o jogo 
da perspectiva torta, errante entre o sujeito 

e os outros.
 

É perseguir o espanto enquanto o ritmo lê a 
mudez do canto.

 
É dar espaço ao tempo para que as personas 

erigidas na escrita do corpo, saltem a cada 
espasmo,  ao folhear da memória incauta.

 
Descrita na contradança, Decopulagem é um 
ato de coragem, sobre-vivência e assombro, 

não necessariamente nesta ordem.

Quando vi Matéria Substance, uma 
videodança mostrada em aula no Parque 

Lage, fiquei muito intrigado com a 
performance de Aline Bernardi, que vim 

a conhecer simultaneamente ao seu 
convite para supervisionar Decopulagem, 

um trabalho “in progress”, que ora 
assume outros ares e incorpora vieses 

interdisciplinares.

O chamado me atraiu de cara, desde o título, 
que soou a um só tempo algo próximo à 
decupage  (termo em francês recorrente 

em cinema que significa recortar para dar 
forma), até a sonoridade alusiva à cópula 
que sugere um estranho erotismo-gosma, 

inscrito na terra, assim como a performance 
que me tocara pela sua potência seminal.

O libreto que baila durante o ato da fatura, 
guia, alinhava e não se esgota em palavras, 

opera significados vãos. Um re-corte seco 
que irriga, ressignifica e dá corpo à pura 

expressão. Engata signos e sugere ousados 
arranjos onde a fisicalidade concentra 

variações inusitadas.

Decopulagem aflora em movimentos 
a-lineares, potencializando o mote 

primordial da autora que parte de uma 
percepção táctil-artesã da linguagem e 

aspira ao mesmo tempo, a ambiciosa 
fusão sentir-pensar-fazer como preconiza 

 [ Depoimento ] 
Joel Pizzini
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“Como saber o que está se fazendo quando 
estamos imersos na experimentação?” 
pergunta Aline Bernardi, no poema em 

prosa sobre maremotos, convívios e 
engajamentos. Esta pergunta talvez seja 
a grande bússola para navegarmos pelas 

torrentes de palavra e movimento do livro-
performance Decopulagem.   

A questão da experimentação, da ruptura 
de fronteiras, foi uma constante na arte 

ocidental, em particular entre os séculos 
XVIII e a primeira metade do século XX. 
Artistas e movimentos se mediam pelo 

quanto conseguiam romper com seus 
antecessores, num movimento frenético que 

o poeta e ensaísta mexicano Octavio Paz 
batizou de “tradição da ruptura”. O próprio 
Paz percebia, no entanto, que neste afã de 
mudança e transformação, terminaríamos 
por “residir num formigueiro”, uma hiper-

fragmentação que consome e anula 
todas as diferenças. 

Em Decopulagem, Aline Bernardi dá o 
testemunho de uma estratégia própria para 
lidar com este campo hiper-fragmentado da 
arte. É um caminho estreito e delicado como 

o fio de uma navalha. Sua pesquisa corpo-
palavra, que dá origem ao livro, investe 

num agora reconfigurado pelo diálogo com 
uma seleção criteriosa e afetiva de grandes 

[ Depoimento ] 
Pedro Sá Moraes

acontecimentos artísticos do Século XX.
Um destes é o surrealismo — em particular 
as investigações em escrita automática de 
Breton e Tristan Tzara. O princípio ali era 

suspender o julgamento, os crivos da mente 
consciente, para permitir que articulações 

mais profundas pudessem emergir. Aline usa 
os movimentos do corpo como disparadores 

de um logos alterado, um jorro literário 
atravessado pelo tônus do corpo inteiro, 

suas memórias e devir.  

Outra referência chave são linguagens da 
dança que floresceram na segunda metade 

do século XX— em particular o contato-
improvisação, sistematizado pelo americano 

Steve Paxton nos anos 70. Aline estuda, 
pratica e ensina contato-improvisação há 

muitos anos, e princípios desta técnica, 
como o uso do peso do corpo, a relação 
com o chão, a dinâmica de equilíbrio e 

desequilíbrio, atravessam sua prática física 
e, de modo notável, sua escrita. 

Por fim, há a performance,  forma de arte 
cujo objeto fundamental é a presença do 

artista em diálogo pleno com uma situação 
única e irrepetível. É interessante notar 

que cada uma destas escolas exalta o valor 
do instante, do estado de presença, do 

acontecimento singular… e que cada uma 
delas originou tradições, que renovam-se ao 

longo das décadas. Trata-se, como diz Aline 
no poema citado acima, do “manejo 

de um mesmo terreno com pequenas 
diferenças de intenções.”

Decopulagem responde aos dilemas da 
“tradição da ruptura” trazendo para o 

presente as provocações vivas de seus 
antecessores. Encontra a originalidade 

no laborioso cerzir, não mais no simples 
romper. Este cerzir acontece no plano 

micro, no acabamento e ritmos internos de 
cada poema; e também no plano macro, na 
estrutura do livro-performance que reflete 
grandes arcos da vida interior e encontros 

da poeta-bailarina. Estes grandes arcos são 
testemunho de uma trajetória de insistência 

admirável para nossos dias desatentos. 

Como na frase de Isaac Newton — Aline sobe 
(e sobe novamente) no ombro de gigantes 
para ver mais longe. Assim, além de uma 

série de versos de potência e especificidade 
incomuns, Decopulagem oferece, aos que se 
dedicam à artesania da palavra e do corpo, 
um caminho generoso a ser explorado, uma 

ponte larga entre a fragilidade e a força 
do corpo “que documenta a escuta” e a 

carnadura das letras negras sobre 
a página branca.
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Glória Bernardi  •  F i l ippo Bernardi 
•  Sof ia  Gi l ibert i  •  Fernando Tel les 
•  Gustavo Porto Mel lo •  Sonia 
Borges •  Thais  Miel ly •  Ana Lúcia 
Pontes •  Adriano Proença •  Pau 
•  Bethi  Albano •  Luis  Aragão • 
Fernanda Más •  Mi lena Codeço • 
Manuela Romero •  Tais  Almeida • 
Leo Caputt i  •  Alexandre Ciconel lo 
•  Giocondo Magalhães •  Lei la 
Rodrigues •  Jéssica Barbosa • 
Pedro Sá Moraes •  C ícero Barbosa 
Moraes •  Jul io Lage •  Luiz Car los 
Vasconcelos •  Alberto •  Angela 
Moraes •  Luisa Coser •  Leonardo 
Carvaja l  •  Luca Bernardi  • 
Maria Inês de Mel lo •  Sonia 
Costeira •  Mariana Paranhos 
Stel l ing •  Madson Parente 
•  Mariana Moraes •  Tamara 
Rothstein •  Marí l ia  Carneiro • 
Luciana Fethisa •  João Aleixo 
•  Car los Ferreira •  Alexandre 
Brai l ler  •  Alfredo •  Antônio 
Agenor Barbosa •  André Cunha • 
Edson •  Carol  Pedal ino •  Helena 
Veiga •  Prashant i  Prem •  Amél ia 
Mattos •  Chri t ina Bocayuva • 
Rodrigo Gal lo •  Laura Pessoa 
•  Mariana Fausto •  Fel ipe 
Tupinambá •  Moira Braga • 
Alexandre Maia •  Bruno Bernardi 
•  Alcyr •  Richard Riguett i  •  João 

[ Benfeitores 
do livro-performance ]

•  Denise •  Ana Bevi lagua •  Ol ivia 
Von der Weid •  Ana Lucia Damiani 
•  Ol ivia Secchin •  Soraya Jorge 
•  Al ine Satyan •  Tat iane France 
•  Camila Caputt i  •  Damiana 
Bregaída•  Marina Magalhães • 
Pedro Ivo •  Christ ine Batel ier  • 
Leonardo Gama •  Jul iano Sales 
•  Rui  Barbosa Lima •  L indon 
Shimizu •  S imone Magalhães 
•  Joana Franco •  Gabrie l  Pura 
Vida •  Wi lson Mendes •  Daniel 
Garza •  Morena Buser •  Ayeska 
Ariza •  S i lv ia Barbosa Lima • 
Ana Paula Bouzas •  Sonia Bonzi 
•  Luiz Facchini  •  Gabrie l la 
Bernardi  •  Hél io •  Gerson • 
Araújo •  E l iane •  Roberta Jardim 
•  Fábio Borges •  Isabel  Abrantes 
•  Barbara Mazzola •  C låudia 
Valér ia  •  João Fortes •  Mariana 
Aurél io •  Amanda Andersen • 
Jul iana Gagl iardi  •  João Orban • 
Jaquel ine Si lva •  Jul ia  Franca • 
Matheus Vieira •  C laudia Bernardi 
•  Daniel  Fernandes •  Renato 
Werneck •  Tereza Mattos •  Miguel 
Sayad •  Laura Vainer •  Raquel 
Pereira •  Fát ima Tiz iano •  Dasha 
Lavrennikov •  Let ic ia  Sequito • 
Suely Cavalcant i  •  Vanessa Garcia 
•  Valér ia  Mauriz  •  Bernardo Scott i 
•  Marjor ie Max• Bhagavan David • 

Thais  Chi l inque •  Luci la  C lemente 
•  Mi lena Paiva •  Sandra Seixas 
•  Luiza Borges •  C lar ice Araújo 
•  Alexandre Mendes •  Barbara 
Saddy •  Ana Luiza Campos •  L idia 
Costa •  Toni  Rodrigues •  Christ ina 
Saddy •  Mauro Aguiar  •  Leandro 
Floresta •  Laura Addor •  Suzana 
Bayona •  Andrea El ias  •  Zeca 
Damaso •  Ri ta Albano •  Paula 
Duarte •  Maria F lavia Massoni  • 
Patr ic ia  Riess •  Al ice Botafogo • 
Veronica Bonfim •  Jaya Prayaz • 
Carol  F igner •  Michel ine Torres • 
E l iane Carvalho •  Renata Mizhari 
•  Marcia Chan •  C lar ice Albano • 
F i l ippe Fernandes •  Tamasa Deva 
•  Car ina Ducos •  Hél ia  Borges 
•  Manuela Campos •  Nathal ie 
Saldanha •  Maria Resende • 
Marcos Ponciano •  Lucas Fixel  • 
Or lando José •  Vandré Vitor ino 
•  Suel i  Guerra •  Lais  Salgueiro 
•  Tania Ikeoka •  Sylvia Chalub • 
Luisa Carneiro da Cunha •  Ste l la 
Brajterman •  Fabiana Nunes 
•  Gabrie la Santana •  Daniel le 
Castro •  F lavia Naves •  Carol 
Cruzeiro •  Béu Tornagui  •  Caio 
Picarel l i  •  Maria Elvira Machado 
•  Javan Ricardo •  Chris  Rausch • 
Nat iva Yawanawa •  Pedro Kiua • 
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Aline Bernardi é artista da dança com ênfase nos estudos de improvisação e 
contato improvisação. Performer/Bailarina, educadora, pesquisadora das artes do 
corpo com interesse pelos trânsitos entre dança e escrita no processo de criação. 
Mestranda em Dança no Programa PPGDAN/UFRJ; Pós Graduada no Programa de 
Especialização de Preparação Corporal para as Artes Cênicas da Faculdade Angel 

Vianna (FAV); Graduada em Licenciatura Plena na FAV, com desdobramentos da 
pesquisa LAB CORPO PALAVRA, a qual foi chão para o 

surgimento deste livro performance. 

Aperfeiçoamento em Performance através do Programa F.I.A. do c.e.m., de Lisboa. 
Formação Técnica em Dança Contemporânea pela Escola Angel Vianna [2008]. 

Professora de Dança do Colégio Pedro II - Unidade Realengo II. Idealizadora, 
Curadora e Artista/Professora do Entre Serras - Residências Artísticas e Poéticas 

da Sustentabilidade. Pesquisadora colaboradora do Núcleo de Pesquisas, 
Estudos e Encontros em Dança/UFRJ. Integrante da Cia de Dança Impele. 

Co-fundadora/ativista do Movimento/Rede de Contato Improvisação (CI) Carioca.

DECOPULAGEM é uma ode à artesania. A relação entre corpo e palavra, entre 
movimento e escrita, entre sensibilidade e pensamento é presença constante 

nas pesquisas e questionamentos da artista Aline Bernardi. Decopulagem é uma 
investigação artística pedagógica que se desdobra em ações educacionais: 

Série de Encontros Corpo Palavra e Lab Corpo Palavra e ações cênicas em 3 
versões: Trio Ritual, Show e Solo de Dança, incluindo a publicação 

desse livro em tiragem artesanal.
 

O livro Decopulagem é composto por 33 prosas poéticas, escritas por Aline em 
“estado de dança”, onde gestos, movimentos e palavras se afetam mutuamente, 

criando diferentes ritmos de escrita e construções textuais imprevisíveis. 
O universo poético de Decopulagem nos apresenta um corpo e um percurso 

afetado e guiado pelas forças dos desejos, das motivações e das inquietações 
rumo às descobertas de seu infinito potencial criativo.

[ Sobre a Autora ]
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Título: Decopulagem - Livro Performance
Autora: Aline Bernardi

Edição Independente da Autora com Montagem Artesanal em 3 versões diferentes: Títere, Tríade e 
Peça (sendo esta última com capa e contracapa em argila)

Tiragem: 200 exemplares (60 do Títere, 90 Tríade e 50 Peça)

Formato: 13 x 13 cm (livreto) e 21 x 21 cm (miolo em folhas soltas)
Papel: Avena 80g (miolo livreto), Kraft 110g (capa livreto), Color Plus Marfim 120 g (miolo Títere e 

Tríade), Pergaminho Natural 160 g (miolo Peça) 
e Vegetal 112g (envoltório das folhas soltas)

Número de Páginas: 24 (livreto) e 37 (miolo prosas)

Este livro fez uso de uma faca gráfica com estudo de dobras e picote no miolo das folhas soltas com 
as prosas poéticas
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[ Ficha Técnica ]
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E S PA Ç O 
WARATAH

“dedico este livro à todas as crianças 
que nascem com os pés buscadores 

de caminhos, as mãos inquietas com a 
construção criativa e os olhos sensíveis 

aos céus, estrelas, mares, borboletas e 
tantas paisagens. E também aos adultos, 
àqueles que seguem pulsando a relação 
com as suas infâncias. E aos idosos que 

cultivam um corpo vivo e alegre 
em sua sábia quietude.”

Aline Bernardi

www.alinebernardi.com
 /alinebernardi

contato.alinebernardi
decopulagem@gmail.com


