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Olá! Nós somos a Cia. Druw e estamos aqui para convidá-lo (a) a 
conhecer um universo especial, que une a dança contemporânea às 
artes plásticas. Para mergulhar nessa aventura, preparamos dez 
atividades que trazem a história de um dos mais importantes 
artistas brasileiros: Candido Portinari (1903-1962). Ele nasceu no 
interior de São Paulo e foi uma criança que gostava de brincar ao 
ar livre, de ter muitos amigos e de soltar a imaginação. 

Tudo isso está presente no espetáculo Por Ti Portinari, da nossa 
Cia., que é dirigida por Miriam Druwe. Esse espetáculo ainda conta 
com a autorização e a colaboração de João Candido Portinari, único 
filho do artista. Você sabia que a gente não pode usar nenhuma 
obra sem pedir autorização para o artista ou para seus filhos? 

As atividades foram pensadas a partir de temas presentes na 
coreografia Por Ti Portinari, que parte da grande obra “Guerra e 
Paz”, de Candido Portinari, que são dois painéis criados para a 
sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e 
foram pintados entre 1952 e 1956. Esses painéis têm 14 metros de 
altura e mostram o sofrimento da guerra e a diversidade da paz. 

Contemplado pela 27ª edição do Programa Municipal de Fomento à 
Dança, este projeto quer preservar a memória da dança e das artes 
plásticas no Brasil dialogando com diversas áreas do 
conhecimento. Este material também é acompanhado de 
referências e sugestões para o professor trabalhar em sala de aula.  

Esperamos que você aproveite esta aventura! 



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #01
soltando a imaginação
Candido Portinari é um dos mais importantes artistas brasileiros, sua 
obra é conhecida no mundo inteiro. Ele nasceu em 1903, no interior de São 
Paulo, na fazenda Santa Rosa, perto da cidade de Brodowski e aos 3 anos, 
ele e sua família se mudaram para essa cidade. 

A praça de Brodowski é o cenário de muitas brincadeiras retratadas em seus 
quadros como em Meninos no Balanço (1960), Meninos Soltando Pipas 
(1943) e Palhacinhos na Gangorra (1957). Em Por Ti Portinari, a Cia. 
Druw transforma muitas dessas brincadeiras em coreografias. Dá uma 
olhada em alguns trechos da coreografia para você ver? Assista pelo QR 
CODE abaixo. . Que tal fazer uma pesquisa para conhecer essas obras do 
artista?

TEASER

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/ZuhGrEixD1Q

AGORA, A GENTE QUER SABER DE VOCÊ: 
Quais são suas brincadeiras favoritas? Escolha 
uma ou duas e faça um desenho para mostrar para 
algum(a) colega ou irmão(ã). Será que eles 
descobrem qual é a sua brincadeira preferida?

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 
lápis, lápis de cor, papel, canetinha, giz de cera.  
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Meninos no Balanço (1960)

Meninos Soltando Pipas (1943)

Palhacinhos na Gangorra (1957)



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #02
para recortar e pintar
Você já viu uma joaninha? Esses pequenos insetos de asas coloridas são 
muito conhecidos e podem ter várias cores. Em Por Ti Portinari, da Cia. 
Druw, uma joaninha aparece no meio da coreografia para contar seus 
segredos e participar de várias aventuras com o elenco. Que tal ver um 
trechinho dessa cena aqui? Que tal ver um trechinho dessa cena que está 
no QR CODE abaixo? 

Agora, se uma joaninha aparecesse para você e te 
convidasse para uma aventura, como você imagina 
que ela seria? Que tal dar vida a essa joaninha que 
você vê desenhada abaixo? Complete o desenho com 
suas cores favoritas. Depois de fazer uma pesquisa 
sobre as suas origens, cores e espécies não se 
esqueça de colorir as pintinhas dela no casco. 

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR: 
uma tesoura sem ponta, lápis de cor, giz de cera ou 
canetinha, e cola. 

JOANINHA

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/uRiY2mj1YME
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #03
brincar de roda
Em Por Ti Portinari, os bailarinos e as bailarinas da Cia. Druw brincam de 
roda em alguns momentos da coreografia. E você, já brincou de roda? Sabia 
que é uma brincadeira muito antiga? Seus pais e seus avós com certeza já 
brincaram de rodar e cantar. Para começar nossa atividade, pergunte a um 
adulto se ele se lembra de alguma cantiga de roda e como brincavam. 
Depois, faça uma lista de tudo o que conseguiu. 

Agora um desafio, você vai escolher uma canção e 
criar alguns passos para acompanhar a música e girar 
a roda. Passos bem simples que seus colegas 
possam aprender e dançar junto com você! 

Você só vai precisar de espaço, de amigos e de 
soltar a imaginação!

RODA

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/r5ASJZSqrTI



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #04
dois pés, um pé
Você conhece o jogo de amarelinha? Já brincou ou pulou alguma vez? 
Conseguiu se equilibrar em um pé e saltar?  Essa atividade pode ser feita de 
dois modos: 

PARA VOCÊ RESPONDER: 
- Qual você achou mais divertido? Pular amarelinha 
com os pés ou com as mãos? 
- Qual é a sua mão mais rápida? A direita ou a 
esquerda? E o seu pé? 

UMA CURIOSIDADE: Você sabia que o Candido Portinari 
tem uma obra em que ele pintou uma amarelinha? Se chama 
“Gangorra e Amarelinha” e é de 1937.
Agora para deixar esse cartão ainda mais bonito, vamos 
pintar essa amarelinha!

Uma você já deve ter visto, que é com o corpo. Nós vamos sugerir 
que sua professora desenhe uma amarelinha de giz ou de fita 
crepe no chão da sala de aula e dê as instruções da brincadeira. 
Veja que você brinca de equilibrista: dois pés, um pé! Será que de 
pé em pé você chega ao ‘céu’?

A segunda maneira de brincar é com os dedos das mãos, como se 
eles fossem os nossos pés! É bem divertido. Para isso, pegue uma 
bolinha de papel e jogue em um número e, o movimento que você 
faria com os pés, você irá fazer com os dedos das mãos. 

1ª

2ª
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“Gangorra e Amarelinha” (1937)
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #05
meu espantalho

Hoje você irá confeccionar o figurino, ou seja, a roupa, 
do seu espantalho. Pegue revistas, lantejoulas, ou 
qualquer outro acessório que você ache divertido e 
comece a colar no desenho deste espantalho. Ah! Não 
esqueça de fazer um chapéu bem grande e bonito 
para ele, para que nenhum pássaro pouse na sua 
cabeça! 

E UMA CURIOSIDADE: Quem criou os figurinos de Por 
ti, Portinari, foi o Fabio Namatame. Que tal fazer 
uma pesquisa sobre ele? A sua professora pode te 
ajudar com algumas referências. 

Candido Portinari pintou uma obra chamada “Espantalho”, em 1941. Há 
praticamente 80 anos! Você conhece alguém com 80 anos? 
A história dos espantalhos é muito mais antiga que esta obra. Começou em 
plantações no Antigo Egito, há mais de 5 mil anos para espantar as presas e 
as aves das plantações e chegou ao Brasil por uma mistura de culturas, 
como um boneco de madeira feito de roupas velhas e um chapéu. 
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“Espantalho” (1941)
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #06
no palco: a joaninha
O espetáculo Por Ti Portinari une duas artes, a dança contemporânea e as 
artes plásticas. Muitos artistas plásticos colaboram com a dança criando 
cenários e figurinos. Isso mesmo, em 1946, Candido Portinari criou painéis 
para o balé “Iara”, inspirado nas lendas brasileiras.

Você já percebeu que o palco de uma coreografia ou peça tem objetos que 
completam o espetáculo? Pode ser um banco, uma pipa ou até mesmo uma 
joaninha como acontece em Por Ti Portinari. Todos os elementos de cena 
precisam criar a magia do espetáculo para fazer com que o público 
mergulhe na história.

Nosso desafio hoje é pensar em um palco para a 
joaninha, esse inseto cheio de histórias que aparece na 
coreografia da Cia. Druw. Essa atividade será feita em 
duas etapas: a primeira você deve desenhar tudo o que 
seu palco deve ter para a joaninha, como se ela fosse 
a personagem principal do espetáculo Por Ti 
Portinari. Ele é um lugar bem menor, certo? Ele teria 
um balanço, um chapéu, um sapato? Ou uma mesa, 
uma pipa e um vestido? Você pode soltar a imaginação 
para criar esse cenário, ele pode ser como você quiser. 

Depois de desenhar, vamos colocar isso em 
cena? Separe um espaço na mesa ou em cima de 
uma caixa e crie o palco para sua joaninha com 
materiais reciclados e o que mais você quiser! A 
joaninha você já tem pronta de uma atividade anterior. 



“Iara” (1946)
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #07
labirinto
Hoje temos um desafio novo. Você já deve ter brincado de labirinto e a nossa 
missão é simples e ao mesmo tempo complexa. A joaninha precisa 
encontrar o caminho do Museu Portinari, que fica em Brodoswki, interior de 
São Paulo, para poder conhecer um pouco mais da história do Candido 
Portinari. Será que você consegue traçar esse caminho com ela?

Ah! Uma curiosidade, você sabia que o filho do 
Candido Portinari, se chama João Candido? Você 
conhece alguém com esse nome? Foi ele quem nos 
ajudou a construir parte do projeto de Por Ti 
Portinari, da Cia. Druw. E sabe onde fica 
Brodowski? Procure no mapa do Brasil para ver 
onde onde a Joaninha tem que chegar. 
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #08
caça-palavras
Brincadeiras de criança! Seu desafio nesta atividade é o de encontrar o 
nome de brincadeiras antigas, muitas delas as quais o pintor Candido 
Portinari retratou em suas obras e palavras-chave de Por ti Portinari. 

Será que conseguimos descobrir quais são? 

PALAVRAS: Amarelinha, Pipa, Gangorra, Carniça, Guerra, Paz, Candido Portinari, Dança, Cia. Druw, Por ti 



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #09
pular carniça
Muitos quadros de Candido Portinari retratam brincadeiras infantis. É sua 
memória da infância na pequena cidade de Brodowski, no interior de São 
Paulo. Algumas dessas brincadeiras estão representadas na coreografia Por 
Ti Portinari, da Cia. Druw, companhia dirigida por Miriam Druwe. Um 
desses quadros é “Meninos Pulando Carniça”, pintado em 1957.

Hoje, com a ajuda de sua professora, a brincadeira é 
justamente essa, pular carniça ou pular sela. Você já 
ouvir falar nela ou já brincou? É preciso ter agilidade, 
saltar e ter cuidado com o colega para que ninguém 
se machuque! Sua professora irá ficar perto de vocês 
na atividade. 

Depois, que tal fazer um desenho inspirado em 
você e seus colegas?  Você conseguiu pular 
alto? Qual foi o maior desafio para você?
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“Menino Pulando Carniça” (1957)



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL I #10
guerra e paz

AGORA É COM VOCÊ. ESSA ATIVIDADE SERÁ FEITA EM 
DUAS ETAPAS:

Candido Portinari pintou os painéis “Guerra e Paz” a pedido do Governo 
Brasileiro. São dois painéis de 14 metros de altura cada um. Consegue 
imaginar essa medida com seus passos? A coreografia da Cia. Druw, Por Ti 
Portinari, retrata esses dois momentos, a guerra e a paz. 
A coreógrafa Miriam Druwe conta que, ao estudarem os painéis, perceberam 
que tanto no mural da Guerra, como no da Paz, aparecem as mesmas 
figuras, em diferentes situações e cores. E isso aparece na coreografia 
também, os mesmos bailarinos representam a Guerra e a Paz. 
Vamos ver o teaser da coreografia com referências à Guerra e à Paz? 

1ª

2ª

A primeira parte é criar um mesmo desenho em situações 
diferentes de guerra e de paz. Como você imagina que seria 
isso? Como uma criança brincaria na guerra e na paz? 
Como seria um dia de aniversário na guerra e na paz? 
São sugestões e você pode usar a imaginação para pensar em 
crianças do mundo inteiro. Lembre-se de usar cores diferentes 
para as duas situações.
A segunda parte é para usar o corpo. Pense em três gestos 
diferentes e pense em como eles seriam na guerra e na 
paz: como um salto ou um abraço são diferentes em cada uma 
das situações. Divida com seus amigos e sua professora. TEASER

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/ZuhGrEixD1Q
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“Guerra” (1953) “Paz” (1956)
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Olá! Nós somos a Cia. Druw e estamos aqui para convidá-lo (a) a 
conhecer um universo especial, que une a dança contemporânea 
às artes plásticas. Preparamos dez atividades para você mergulhar 
na história de um dos mais importantes artistas brasileiros: 
Candido Portinari (1903-1962) com foco em atividades práticas e 
teóricas de dança, música e artes plásticas. 

As atividades partem de temas presentes no espetáculo de dança 
contemporânea Por Ti Portinari, no qual o grupo, sob direção de 
Miriam Druwe, e autorização e colaboração de João Candido 
Portinari, único filho do artista, parte da grande obra           
“Guerra e Paz”, criada a pedido do Governo Brasileiro para a sede 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. A obra – 
dois painéis produzidos entre 1952 e 1956 – de 14 metros de 
altura cada um, foi exposta no Brasil pela primeira vez em 24 de 
fevereiro de 1956 e é um grito pela paz. 

Esse projeto foi contemplado pela 27ª edição do Programa 
Municipal de Fomento à Dança, e busca sensibilizar para a 
preservação da memória da dança e das artes plásticas no Brasil 
em diálogo com diversas áreas do conhecimento. Este material 
também é acompanhado de referências e sugestões para o 
professor trabalhar em sala de aula.  

Esperamos que você aproveite esta aventura! 



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #01
a pipa e a matemática

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR? 
folhas de seda coloridas ou papel sulfite, tesoura sem 
ponta, linha (pode ser fio dental), régua, 3 varetas (ou 
mesmo macarrão spaguetti) e cola! 

Na dança e no teatro os elementos da cena são fundamentais: cenário, 
figurino, objetos, projeções, iluminação, música. Tudo fala sobre o mesmo 
assunto. Em Por Ti Portinari, a diretora Miriam Druwe, ao lado do elenco, 
e do filho do pintor, João Candido Portinari, mergulharam nas obras de 
Portinari para trazer as referências para o palco. “Meninos Soltando Pipas”, 
obra de 1943, esteve presente na pesquisa desde o primeiro momento.  O 
cenografista e figurinista Fabio Namatame também trouxe a ideia da pipa 
para a cena.

A nossa atividade de hoje parte justamente dessa brincadeira, que ainda 
vemos pelos céus do Brasil. Você já soltou ou construiu a sua própria pipa? 
Hoje vamos fazer uma de “brincadeira” e vamos usar a nossa imaginação 
para fazê-la voar, assim como na obra. Mas atenção fique atento à 
matemática.

TEASER

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/ZuhGrEixD1Q



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #01
a pipa e a matemática

Desenhe na sua folha sulfite ou na folha de seda um grande hexágono. 
Espere! Você sabe o que é um hexágono, certo? É um polígono com seis 
lados paralelos que formam triângulos equiláteros e a soma de todos os 
ângulos equivale a 360º graus. Quem disse que a dança e as artes 
plásticas não dialogam com a matemática?

Pegue as suas varetas ou os seus espaguetes e cole um no meio do 
desenho na vertical e outro ligando as pontas do mesmo na horizontal. Se 
quiser fazer uma amarração com o barbante também vale!

Corte um dos lados do papel fazendo com que a base fique reta, mas deixe 
a vareta ou o macarrão inteiro! Veja que o seu hexágono vai ser 
transformar em um pentágono, com cinco lados, amarre o barbante em 
cada um dos cantos mantendo o desenho do hexágono. Você consegue 
medir cada um dos quadrados e triângulos da sua pipa? 

Agora cubra essa parte com outra folha de seda. Cole delicadamente todos 
os cantos e tome cuidado para ela não rasgar. Na vareta (ou macarrão) 
aparente você pode amarrar o barbante ou o fio dental para fazer a rabiola 
e pode enfeitá-la como você quiser, com estrelas, corações, bolinhas, 
desenhos especiais. Você também pode fazer uma reprodução da obra de 
Portinari, com muitas mini pipas! 

Depois de pronta tire uma foto da sua pipa, poste nas mídias sociais e 
marque a @ciadruw que vamos adorar ver o resultado e repostar a imagem! 

PASSO A PASSO: 

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª



“Meninos Soltando Pipas” (1943)
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/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #02
música no corpo

E agora é a sua vez de ser o músico e o coreógrafo. Criamos abaixo uma 
base de movimentos para você brincar e decorar, mas você pode criar ou 
acrescentar novos sons a ela. Brinque com a ordem, com o ritmo - mais 
lento, mais devagar, sincopado - e veja como o seu corpo vai dançando 
essa música que você mesmo está criando. 

O corpo pode ser um instrumento musical e é essa a nossa atividade de 
hoje. Saem muitos sons do nosso corpo você sabia? Quando a gente se toca 
de leve, se toca mais forte, a nossa boca faz sons, até o nosso olho 
piscando e isso se chama percussão corporal, uma arte que une atividade 
física, dança e música, tudo ao mesmo tempo! No espetáculo Por Ti 
Portinari, os bailarinos da Cia. Druw fazem uma percussão corporal no 
ritmo de uma música que você conhece: Ciranda, Cirandinha!. A gente 
separou esse trechinho da obra para você poder assistir no QR Code abaixo. 

Bater a mão na perna direita
Bater a mão na perna esquerda
Estalar os dedos da mão direita 
Estalar os dedos da mão esquerda
Bater o pé direito no chão e a bater a mão direita do lado esquerdo do peito
Bater o pé esquerdo no chão e bater a mão direita do lado esquerdo do peito
Estalar a boca fazendo som e pulando
Bater palmas e assobiar

Como a sua coreografia e a sua música se diferem da do seu 
colega? 

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

PERCUSSÃO

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/r5ASJZSqrTI



Escrever sobre dança pode ser muito divertido. E esse exercício, quase de 
escuta profunda e refinada, pede antes de tudo uma observação daquela 
dança, dos seus detalhes, da forma como o corpo se mexe no espaço. 
Também nos pede uma análise do ambiente, do espaço, do figurino, da 
iluminação, das cores. Nossa atividade aqui é transformar movimento em 
palavra, ou seja, escrever o que você vê no teaser da Cia. Druw da obra Por Ti 
Portinari. São 3 minutos de vídeo que você assistir no no QR Code abaixo. 

/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #03
movimento em palavra

TEASER

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/ZuhGrEixD1Q

Para te ajudar iremos deixar algumas dicas para você poder (d)escrever 
melhor alguns trechos desta coreografia. 

Pense nos tipos de movimento que a companhia faz. Os gestos são fluídos, 
cortados?  Têm peso? Os movimentos são mais aéreos ou estão no chão? 
Braços e pernas se movem simultaneamente? As linhas são retas? Curvas? 
Eles usam adereços cênicos, ou seja, têm algo nas mãos, sentam-se em 
alguns lugares?  Usam panos? 
O corpo trabalha em diferentes planos (baixo, médio, alto)? Os corpos se 
relacionam? Eles dançam em solo ou em grupo?
Como é a música? Consigo ouvir algum instrumento em específico?
Como descrevo o figurino, ou seja, a roupa com a qual o elenco está 
vestido? Quais as cores? Como será o tecido? Como é o design?
E a luz? Ela tem tons frios, quentes? Existem desenhos no chão? Quais 
cores eu vejo refletidas? 

E depois será que quando você ler o seu texto, fechar os olhos, 
você consegue relembrar o que assistiu? Divida a sensação 
com os seus colegas e com a sua professora ou professor. 

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #04
luz que dança
Hoje todos seremos iluminadores, aquele profissional das artes que pinta o 
palco por meio da combinação de diferentes luzes, cores e intenções. O 
nosso trabalho será em duplas, ora você será iluminado, ora será o 
iluminador. 

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR? 
1 lençol branco, 1 lanterna, 1 fita crepe e folhas de celofane 
coloridas cortadas em pequenos quadrados.

O lençol branco é o fundo do nosso palco, embora ele também possa nos 
ajudar a brincar com a sombra. Você pode pendurar entre uma mesa e outra, 
amarrar nas maçanetas, colocar fita crepe no canto das portas.
Quando você coloca o celofane colorido na frente da lanterna ligada a luz 
automaticamente ela muda de cor e você a vê refletida no pano branco. Faça 
um teste com as cores que tem e veja como que cada uma muda o espaço do 
seu cenário. 
Você já fez as atividades de criação de coreografia e até mesmo de percussão 
corporal desde projeto, então deve se lembrar de alguma parte da sequência 
coreográfica. A brincadeira é escolher diferentes músicas para podermos ter 
diferentes tempos de execução da coreografia e encontrar a cor – 
consequentemente o tom da luz - que você mais gosta para cada uma delas. 
Pegue o seu celular e deixe enquadrado enquanto você ilumina o seu amigo, e 
depois ele fará o mesmo com você. Compare os vídeos e veja como as 
diferentes cores trazem percepções distintas para uma obra, mesmo quando os 
movimentos são iguais.
 
UMA CURIOSIDADE: Quem assina o projeto de iluminação de Por ti Portinari 
é a Marisa Bentivegna. Que tal pesquisar um pouco sobre ela? 



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #05
jogo dos 7 erros
Temos quase certeza de que você já brincou de Jogo dos 7 Erros. Mas já 
jogou com uma fotografia de dança e percebeu que detalhes mínimos 
podem ser alterados por um programa de computador? Esse é o seu desafio 
do dia. A fotógrafa de Por Ti Portinari, Silvia Machado é a autora desta 
imagem original e mais abaixo, fizemos algumas modificações digitais na 
mesma. Quais são? Circule o que difere uma imagem da outra. 
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ERROS: Rabiola da Pipa, Tecido Cenário Fundo - Mancha Escura, Pipa Grande Azul, Roupa da Bailarina Sentada Esquerda,
Dedo da Bailarina Sentada Direita, Rabiola Pipa Laranja, Sombra Pipa Tecido Cenário.



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #06
guerra e paz
Em Por Ti Portinari, a diretora Miriam Druwe, ao lado do elenco, criou 
movimentos para exprimir suas ideias. Muitas vezes, a coreografia parte de 
gestos comuns, como as brincadeiras de crianças ou a dor de quem está na 
guerra, para criar uma sequência.
Nossa atividade de hoje é criar uma sequência coreográfica. Calma, ninguém 
está exigindo que você saiba a linguagem técnica da dança, vamos 
experimentar algo a partir de gestos que você encontre nas imagens de 
“Guerra e Paz”. 
Para esta atividade, observe bem os dois painéis e escolha 5 gestos que 
você possa combinar. Exemplos: uma mão na cabeça, um abraço, um passo, 
um modo de sentar-se. Depois combine esses cinco gestos escolhidos. 
É importante perceber a intensidade que você quer dar a cada gesto: eles 
serão rápidos, lentos, fortes, leves. Escolha uma música e tente acompanhar 
essa sequência no ritmo dela. Pense no seu corpo se deslocando no espaço, 
como você se sente ao fazer um movimento, perceba sua direção. 

Quando estiver pronto, se quiser gravar um vídeo 
e enviar para nossas redes sociais, vamos ficar 
muito felizes em poder conhecer o que você 
criou. @ciadruw

@ciadruw
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“Guerra” (1953) “Paz” (1956)



“Guerra e Paz”, os painéis que foram o ponto de partida para a criação do 
espetáculo Por Ti Portinari, trazem as mesmas figuras retratadas, mas 
com cores e situações diferentes. 
Nossa atividade hoje é inicialmente um exercício de observação para os dois 
painéis. 
Antes de mais nada, pense na dimensão dessa obra, são 14 metros de altura 
por dez metros de comprimento cada uma. Segundo conta João Candido 
Portinari, filho do pintor, seu pai fez muitos estudos antes da versão final 
desta que é considerada uma obra-prima de Candido Portinari.

/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #07
um olhar para a obra

No seu caderno, escreva, na sua opinião, como 
os personagens são retratados em cada um dos 
painéis. O que os caracteriza em um e outro. 
Pense nas cores, nos gestos, na forma de pintar 
e também no que representam. Depois tente 
encontrar similaridades e diferenças do seu 
olhar com seus outros colegas de sala. 



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #08
desenhar e pintar

Agora será a sua vez de pensar em uma 
brincadeira afetiva de sua infância: você 
gostava de balanço, de boneca, de bola, 
de pega-pega, de jogos? Com essas 
imagens, procure recriar uma brincadeira. O 
importante aqui é passar a ideia do que você 
costumava brincar, suas escolhas e o que 
guardou delas na forma de desenho. Não se 
preocupe em querer representar com precisão: 
solte a mão e a imaginação. Se quiser, mostre 
para a companhia o resultado, escreva para 
nossas redes sociais e envie seu desenho: 
@ciadruw

Candido Portinari foi um exímio desenhista e pintor. Seu talento se 
manifestou logo cedo. Na escola, costumava fazer desenho e logo ficou 
conhecido entre os amigos. Entre os quadros usados como referência no 
espetáculo “Por Ti Portinari” estão os que retratam a infância na sua cidade 
natal, Brodowski. 
Antes de seguir para a atividade, convidamos você a observar os quadros 
“Meninos no Balanço” (1960), “Meninos Soltando Pipas” (1943) e 
“Palhacinhos na Gangorra” (1957). Como verá, são brincadeiras de crianças 
gravadas em sua memória afetiva. 

@ciadruw
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“Meninos no Balanço” (1960)

“Meninos Soltando Pipas” (1943)

“Palhacinhos na Gangorra” (1957)



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #09
representatividade

Depois de pensar nisso e conversar em classe e 
com sua professora/professor. Queremos que 
encontre cinco objetos que podem representar a 
paz e a guerra. Com a ajuda de sua professora, 
fotografe esses objetos. Que tal criar uma série 
de stories no seu Instagram com os objetos e 
fazer uma enquete perguntando o que as pessoas 
sentem ao ver as imagens: guerra ou paz? 

Há muitas formas de representarmos a guerra e paz, como nos painéis de 
Portinari, que ele fez sob encomenda para ONU e foram reconhecidos como 
uma de suas maiores obras.
Vivemos em épocas diferentes de quando Portinari fez suas duas telas, ele 
as pintou entre 1953 e 1956. Mas hoje o desafio é pensar nessas duas 
situações e nos dias atuais: o que é a guerra e a paz para você?



/// FICHÁRIO | ENSINO • FUNDAMENTAL II #10
portinari e o brasil

Essa atividade pode ser individual ou em grupo e 
nela você deve pesquisar uma obra de Portinari, 
além de Guerra e Paz. Faça um estudo e escreva 
sobre ela. 
Depois, faça um desenho de observação/um 
poema/uma redação de alguma questão social 
da sua cidade, do seu bairro ou da sua rua que o 
incomoda hoje. Íamos ficar felizes de receber o 
resultado dessa atividade. Que acha de enviar 
para o nosso direct? 

Candido Portinari não pintou apenas brincadeiras infantis, referência de sua 
infância no interior de São Paulo. Ele foi um artista muito preocupado com o 
homem, com a vida, com a fraternidade. Suas telas, muitas vezes, 
denunciam questões sociais ainda marcantes no Brasil. Na coreografia de 
Por Ti Portinari, por exemplo, há referências de obras como                  
“Os Retirantes” (1944), “Os Espantalhos” (1959), “Mulher do Pilão” (1945). 

@ciadruw
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“Os Retirantes” (1944)

“Os Espantalhos” (1959)

“Mulher do Pilão” (1945)
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Olá! Nós somos a Cia. Druw e estamos aqui para convidá-lo (a) a para 
conhecer um universo especial, que une a dança contemporânea às 
artes plásticas. Preparamos dez atividades para você mergulhar na 
história de um dos mais importantes artistas brasileiros: Candido 
Portinari (1903-1962) com foco em atividades práticas e teóricas 
de dança, música e artes plásticas, para provocar sua criatividade, 
suas relações e suas observações. 

As atividades foram pensadas com temas presentes no espetáculo 
de dança contemporânea Por Ti, Portinari, no qual o grupo, com 
direção de Miriam Druwe, e autorização e colaboração de João 
Candido Portinari, único filho do artista, parte da grande obra 
“Guerra e Paz”, criada a pedido do Governo Brasileiro para a sede 
da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.  A obra – 
dois painéis produzidos entre 1952 e 1956 – de 14 metros de 
altura, foi exposta no Brasil pela primeira vez em 24 de fevereiro de 
1956 e é um grito pela paz. 

Contemplado pela 27ª edição do Programa Municipal de Fomento à 
Dança, este projeto visa a preservação da memória da dança e das 
artes plásticas no Brasil com foco multidisciplinar, que dialoga 
com diversas áreas do conhecimento. Este material também é 
acompanhado de referências e sugestões para o professor 
trabalhar em sala de aula.  

Esperamos que você aproveite esta aventura! 

@ciadruw



Por Ti Portinari, trabalho da Cia. Druw que impulsionou esse projeto, 
dirigido pela coreógrafa Miriam Druwe, coloca a dança em diálogo com as 
artes plásticas. O espetáculo traz para a cena um dos mais importantes 
artistas brasileiros: Candido Portinari (1903-1962), com autorização e 
colaboração de João Candido Portinari, único filho do artista.
O grupo em parceria com filho do pintor pesquisou a obra, os textos, a vida 
de Portinari para criar a coreografia. Ao longo do percurso, perceberam que 
nos painéis “Guerra e Paz”, as mesmas figuras são retratadas, em situações 
e cores diferentes. Para Miriam Druwe “a dor e a paz universal estão retratadas 
ali, que é o diálogo entre o trágico e o lírico, a fúria e a ternura, o drama e a 
poesia”, coloca a diretora.

/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #01
guerra, paz e tecnologia

Hoje, o desafio é usar uma outra tecnologia para 
expressar a guerra e a paz. Muitos aplicativos 
oferecerem a possibilidade de fazer gravações rápidas, 
com coreografias de até um minuto. Vamos pensar 
que o palco é essa janela pequena dos 
celulares, tablets e/ou computadores, como 
seria sua coreografia de guerra e de paz em 
um minuto? Grave dois pequenos vídeos de um 
minuto que tragam gestos do que seria a guerra e a paz 
para você. Use filtros e outras interferências, desde que 
conversem com sua ideia e edite no seu celular.

Marque a @ciadruw nos resultados alcançados. 
Queremos saber o que você fez.

@ciadruw
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“Guerra” (1953) “Paz” (1956)



/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #02
por trás da cena

Todas essas profissões rodeiam o palco e são 
fundamentais para a vida de espetáculos. O tema de 
hoje é pesquisar sobre o alcance dessas profissões 
artísticas. Escolha uma delas (iluminação, figurino, 
cenário, música, projeção) faça uma pesquisa sobre o 
início, sua história, desafios da profissão e alguns 
profissionais em destaque no Brasil.
 
Depois, apresente o resultado em sala de aula para 
professores e colegas. Vale usar a criatividade nessa 
apresentação e pensar em como seria se você fosse o 
artista por de trás da cena. 

Para criar Por Ti Portinari, além do elenco que vemos em cena, dos 
bailarinos e bailarinas, a Cia. Druw contou com uma equipe que ajudou a dar 
vida ao espetáculo. Sem o figurino, o cenário, a iluminação e a música, o 
resultado seria completamente diferente.
Para todos os profissionais envolvidos, o desafio foi um só: olhar para a obra 
de Portinari e para a coreografia e transformar isso na sua linguagem. A Cia. 
Druw contou uma equipe de talentosos profissionais da cena artística: o 
figurinista e cenógrafo Fábio Namatame; a iluminadora Marisa Bentivegna; e 
o compositor e músico Ed Côrtes, que criou uma trilha especialmente para a 
obra, além de João Candido Portinari, filho do pintor e fundador do Projeto 
Portinari.  



/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #03
você é o diretor artístico

Neste projeto, você será o(a) diretor(a) e deverá organizar o 
espetáculo. O primeiro passo é escolher o elenco e seus 
colaboradores. Depois, a partir de um quadro de Portinari 
(pode ser algum usado no espetáculo) proponha ao seu grupo 
uma discussão sobre o que a obra representa. A partir dessas 
ideias, você deve colocar em cena uma coreografia. Atenção, 
não precisa ser passos elaborados e cada um pode levar o 
que sabe. Vale dança de rua, jazz, sapateado, referências de 
vídeoclipe, de aplicativos de dança. O importante é que a 
ideia do grupo apareça. Não se esqueça da iluminação, do 
figurino e da música. Quais você escolheu? Como foi o 
trabalho em grupo? Você como diretor escutou os seus 
colabores e elenco? E vice-versa? Como vocês avaliam os 
papéis de cada um? 

Miriam Druwe é a diretora da Cia. Druw e da coreografia Por Ti Portinari. 
Em geral, ela trabalha em uma parceria afinada com elenco e outros 
profissionais da cena, como o iluminador, figurinista e compositor. 
Para este espetáculo, o processo de investigação da obra e da vida de 
Portinari foi dividido inicialmente entre ela, os intérpretes e o filho do pintor, 
João Candido. O mergulho na obra passou por textos, poemas, além dos 
próprios quadros. 
O desafio inicial do grupo foi estudar os elementos dos dois painéis    
“Guerra e Paz” e descobrir qual seria a travessia da guerra para paz. Miriam 
revela que logo no início do projeto foram surpreendidos pela pandemia e a 
criação passou a ser online. Quando voltaram a se encontrar, a diretora 
procurou uma ligação em toda referência e ideias trazidas pelos(as) 
bailarinos(as) e foi tecendo o roteiro do espetáculo.



/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #04
diferentes olhares

A proposta de hoje é que vocês se tornem observadores e 
observadoras de seu entorno. O exercício será dividido em 
duas partes.

Compare os dois resultados em sala de aula. 
Que tal transformar isso em uma exposição? 

Candido Portinari nasceu em uma fazenda perto da pequena cidade de 
Brodowski. Aos três anos se mudou com a família (os pais e onze irmãos) 
para a cidade. As brincadeiras nas ruas, a infância e a casa onde morava 
(onde hoje funciona o Museu Casa de Portinari) foram referências 
importantes em sua obra. Ele era um observador de seu tempo.
Também foi um observador do Brasil, colocando nas telas referências ao 
povo brasileiro, como os quadros “Os Retirantes” (1944), “Os Espantalhos” 
(1959), “Mulher do Pilão” (1945), que também foram referência para o 
espetáculo Por Ti Portinari. 

Parte 1: Escolha uma cena (crianças brincando, pessoas trabalhando ou o 
movimento de uma praça, por exemplo) ou uma pessoa do seu entorno.  A 
primeira parte é fazer um desenho de observação do que você escolheu. 
Procure uma posição confortável para desenhar e selecione os materiais que 
for usar. Fique atento ao que você observa, busque os detalhes, perceba a luz, 
as cores, o que envolve o ambiente. Divida o resultado com professores e 
colegas de classe.
Parte 2: Agora, em sala de aula faça o mesmo desenho de memória, de cor. 
Não vale olhar para a cena ou pessoa nem usar uma fotografia. O que importa 
são os registros da sua memória, o que ficou para você, mesmo que sejam 
rastros. Use os mesmos materiais. O legal é observar o que chamou atenção 
em um e outro exercício. Não tem problema que fique faltando ou pouca coisa 
apareça. Não pense na comparação, mas no sentido e sentimento. 
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“Os Retirantes” (1944)
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“Mulher do Pilão” (1945)



Entre 1953 e 1956, quando Candido Portinari criava seus painéis         
“Guerra e Paz”, o mundo ainda vivia sob os efeitos da Segunda Guerra 
Mundial. A dor e a angústia da Guerra foram vistas em cidades devastadas, 
famílias destruídas e a fome que se espalhou pelos continentes.
Na criação de Por Ti Portinari, os artistas precisaram se afastar por conta 
da pandemia do Coronavírus, que impôs restrições de circulação no Brasil e 
no mundo. Foi um tempo visto também como guerra.
Um novo tempo, uma nova forma de enfrentar a guerra e outros desejos de 
paz. Faça uma pesquisa e relembre os motivos e as feridas da Segunda 
Guerra Mundial, os acordos de paz e seu final. Veja que aqui estamos 
trazendo nossas aulas de história para dialogar com a dança e as artes 
plásticas. Relembre o início e o que aconteceu na pandemia do Coronavírus 
no Brasil e no mundo.

/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #05
a guerra e a paz de hoje

E agora é sua vez de transformar essas informações em 
desenho ou em coreografia. Para você, o que seria a 
guerra e a paz hoje?
Se optar pelo desenho, crie dois desenhos que conversem 
entre si, como os painéis de Portinari. Pode usar qualquer 
material e não há limite de espaço. Se optar por uma criação 
de dança, pense em sequências que representam a guerra e a 
paz para você hoje, das tantas que você já fez. Não importa o 
estilo, danças urbanas, dança contemporânea, balé, 
videoclipe, jazz ou seu próprio modo de se movimentar. Você 
pode optar por usar os mesmos gestos e passos mudando as 
intenções ou fazer coreografias diferentes. Depois, em sala de 
aula, divida os resultados com professores e colegas.



Você já deve ter feito esse sinal para alguém e talvez não sabia 
que ele tem uma mensagem. 

/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #06
libras para falar com o corpo

Escolha uma frase e faça sua tradução em libras. Veja como 
juntar uma palavra na outra, crie um movimento e apresente 
aos seus colegas. Será que eles vão descobrir o que 
você está dançando, ou melhor dizendo? 
Aqui a gente traz um exemplo: A paz sempre vence a guerra.

Veja a tradução no QR CODE abaixo.

Ele significa EU TE AMO, em Libras – a Língua Brasileira de Sinais, 
usada por surdos para se comunicarem e se expressarem. Hoje 
nossa atividade parte dessa linguagem. Calma, aplicativos gratuitos 
(um se chama Hand Talk, por exemplo) podem te ajudar nesse 
caminho, mas o nosso maior objetivo é que você perceba como 
essa linguagem é parecida com uma coreografia. 

LIBRAS

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/IFpy22i3Su8



/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #07
poesia em prosa

O nosso convite hoje é que você exercite sua escrita e crie um 
poema em prosa – olha aqui a dança e as artes plásticas 
dialogando com a literatura – partindo da obra “Guerra e Paz” 
ou qualquer outra que você escolher. Lembre-se que a prosa 
é um estilo natural de texto, que não pede rima, parágrafos, 
estrutura métrica ou musicalidade. Qual obra você 
escolhe? Como ela te toca? Como foi escrever essa 
prosa? Você consegue imaginar depois como seria 
transformar a prosa em um poema? Desafio! 

“Não tínhamos nenhum brinquedo comprado 
Fabricamos nossos papagaios, piões, diabolô 
A noite de mãos livres e pés ligeiros era: pique, barra manteiga, 
cruzado. 
Certas noites de céu estrelado e lua, ficávamos deitados na grama 
da igreja de olhos presos por fios luminosos vindos do céu, era 
jogo de encantamento. 
No silêncio podíamos perceber o menor ruído
Hora do deslocamento dos pequenos lumes... 
Onde andam aqueles meninos, e aquele Céu luminoso e de festa?
Os medos desapareciam 
Sem nada dizer nos recolhíamos 
Tranquilos...”

Neste poema chamado “O Menino e o Povoado”, escrito por Candido 
Portinari em 1964, conseguimos transpor muito de suas obras. Além de 
pintar sua realidade, ele também a escreveu. 



/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #08
escrever a dança e vice-versa
Hoje vamos escrever sobre dança e também dançar! (tudo que está em 
amarelo não está no arquivo)
Assista ao teaser de “Por Ti Portinari”, da Cia. Druw e escolha uma parte 
dele para analisar, como um crítico de dança, que é o profissional que 
“quebra a obra em pedaços” e faz uma análise impessoal daquilo que se 
apresenta à sua frente. Pode ser 15 segundos, 30 segundos. 
Trecho escolhido?

TEASER

Aponte a camera do celular ou
acesse pelo youtube:

https://youtu.be/ZuhGrEixD1Q

Agora você precisa escrever sobre ele. Pense em como você 
descreve essa cena para quem não está vendo. Lembre-se 
que passamos por alguns pontos interessantes durante 
esses exercícios. Como a coreografia se apresenta na 
cena? Como é o figurino? Os bailarinos usam adereços 
cênicos? Como a iluminação dialoga com a cena? Como 
você vê o uso do espaço? 

Depois dessa atividade pronta, formem duplas e troquem os 
seus textos. O desafio agora é transformar a palavra em 
movimento. Será que você consegue “dançar” o 
trecho que o seu amigo descreveu? Pode ser só um 
pedacinho, para que você sinta mesmo como é essa 
transposição movimento-palavra-movimento. 



Conte para a sua professora ou para os seus colegas há quanto tempo você 
não pega em um pincel? Quando éramos crianças pintávamos muito mais do 
que nos dias de hoje não é mesmo? É como se a gente tivesse esquecido o 
cheiro da tinta acrílica ou do guache de tantas das nossas atividades no 
Fundamental. 
Pois hoje o nosso convite é que você reviva o passado e se permita pintar, 
livremente, assim como fazia o Candido Portinari.

/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #09
com tintas

Você vai precisar de uma folha de papel canson, ou mesmo 
de uma tela (seria demais!), guache, tinta acrílica, ou o que 
você quiser. Faça uma pesquisa nas obras de Portinari 
usadas ao longo desses exercícios e também apresentadas 
em Por Ti Portinari. Inspire-se. Faça uma releitura, sua 
própria “Guerra e Paz”. Não tenha vergonha ou medo de 
pintar errado, porque não existe isso nas artes – e em 
nenhum lugar. Quem sabe você não manda enquadrar 
o seu desenho e descobre que tem um novo 
talento? Manda o resultado para nós pelas mídias sociais 
da Cia. Druw. 

@ciadruw



Dois sites são fundamentais para te ajudarem nesse exercício:

Depois, ao lado dos seus colegas e do seu 
professor/professora elenque todas as curiosidade e 
descobertas. Você pode fazer cartazes, banners, uma exposição 
virtual com toda essa pesquisa e também com os resultados 
de todos os exercícios propostos aqui! 

Pesquisar. Pesquisar para descobrir novos horizontes, para resignificar 
sabores e saberes. Hoje o seu desafio tem tempo determinado. 30 minutos! 
E o jogo é descobrir o máximo de curiosidades possível sobre a vida e obra 
de Candido Portinari na internet. Vale citar trabalhos acadêmicos, estudos 
de mestrado e ou doutorado sobre suas obras, exposições internacionais. 
Como suas obras e seu legado sobrevivem? 

/// FICHÁRIO | ENSINO • MÉDIO #10
um google para portinari

http://www.portinari.org.br/ - Projeto Portinari, 
no qual você vai encontrar o acervo do artista com 
mais de 5 mil obras (sim, você leu certo, cinco mil!), 
além de biografia, curiosidades, entre outras! 
https://www.museucasadeportinari.org.br/ - 
Museu Casa de Portinari é a antiga residência do 
artista, em Brodowski, interior de São Paulo. 
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