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+Carlos Eduardo Corrêa nasceu de parto normal e
foi logo para os braços da mãe. Anos depois, na facul-
dade, estudou homeopatia e psiquiatria. Achava es-
quisito esse negócio de parto, gritaria, sangue e o be-
bê sem a mãe, em uma sala gigante. Resolveu voltar
às origens e devolver os filhos para elas. Na pediatria
há 21 anos, Dr. Cacá defende o ‘pele a pele’: a amamen-
tação, as massagens, os banhos de balde e chuveiro e
o uso de carregadores. “Faço a cultura da aproxima-
ção. Bebê de colo é bebê de colo. Senão chamaria be-
bê de berço”, argumenta em seu colorido e aconche-
gante consultório no Espaço Nascente, onde são reali-
zadas oficinas de musicalização, ioga e massagens.
Neste sábado (13), das 13h30 às 17h, por exemplo,
haverá Slingada, com Rosângela Alves – evento que
ensina o uso correto do carregador –, produção de
tintas comestíveis, com Suzana Soares (veja mais ao
lado) e shantala com Priscila Castanho.
Espaço Nascente. R. Grajaú, 599, Sumaré, 3672-6561.

Outro dia, na aula
de Suzana Soares,
do Ateliê Artes e
Movimento, acom-
panhamos o prepa-
ro de uma das tin-
tas comestíveis.
Sabia que do caro-
ço de abacate sai
um ótimo tom de
laranja?

Ingredientes:
1 caroço de abaca-
te picado, sem pele
2 copos de água

Modo de preparo:
Bata tudo no liquidi-
ficador, mas “é pre-
ciso pôr a água aos
poucos. Não pode
ficar muito líqui-
da”, diz Suzana en-
quanto o caroço
marrom se trans-
forma em um vi-
brante laranja (gra-
ças ao processo de
oxidação).

Cenoura, beterra-
ba, gema de ovo e
folhas também pro-
duzem boas tintas.
Mais info.: www.artese

movimento.com.br
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● 14/8, 10h30 – Conversa Aberta sobre Baby-Art,
com Anna Marie Holm.
● 16/8, 19h30 – Bebês e Consumo, com Madalena
Guasco Peixoto.
● 17/8, 19h30 – Arte e Bebês: Aproximações e Dis-
tanciamentos, com Marina Machado, Ana Angélica
Albano e Rejane Coutinho.
● 18/8, 19h30 – O Bebê e a Cidade, com Irene Naga-

shima, Isadora Canto, Tatiana Tar-
dioli e Carlos Eduardo Corrêa.

● 19/8, 19h30 – Teatro e Be-
bês: Deles, Com Eles, Para
Eles?, com a Cia. Zin, Cia.
Noz, Grupo Papo Corpóreo,

Núcleo Trecos e Cacarecos e
Lucia Maria Lombardi.

ESPAÇO NASCENTE/DIV.

ESPAÇO NASCENTE/DIV.

● 13/8 – 14h30 e 16h, O
Que eu Sonhei?, da Cia.
Zin, com Fafi Prado e Eleni-
ra Peixoto.
● 14/8 - 14h30 e 16h, O
Jardim de Caicara, do Nú-
cleo Trecos e Cacarecos,
com Andréa Egydio, sob a
direção de Lilian Guerra.
● 20/8 - 14h30 e 16h,
Berço de Espuma, do
Grupo Papo Corpóreo.
● 21/8 - 14h30 e 16h,
Ora Bolas, da Cia. Noz,
sob a direção de Anie
Welter.

Desde o berço
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Espetáculos
para bebês

Um santo
remédio

+Os bebês estão em atividade ple-
na. De passo em passo, no colo ou
engatinhando. É o que mostra o even-
to Conversas Poéticas Entre Arte e
Bebês, que começa hoje (12), no
CCSP. Entre as atrações, há palestras
para educadores, com a dinamarque-
sa Anna Marie Holm, autora do livro
‘Baby-Art – Os Primeiros Passos com
a Arte’, além de espetáculos, oficinas
e debates sobre o tema. Algumas ativi-
dades já estão lotadas, mas confira
abaixo o que ainda está disponível
para o público, com e sem a presença
dos filhotes. Fernanda Araujo
CCSP. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso, 3397-

4002, Metrô Vergueiro. Grátis. Até 21/8.

Conversas
para adultos

Bebê de colo
é bebê de
colo. Senão,
chamaria
bebê
de berço”
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Fraldinhas
na plateia

Criativos e estimulantes, os programas dedicados aos
bebês são cada vez mais frequentes. É o que mostra,
entre outras atrações, um evento inédito no CCSP


