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Xondaro, prática corporal do povo Guarani Mbyá 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

Essa sequência didática tem como objetivo apresentar o Xondaro, uma prática corporal da 

cultura do povo Guarani Mbyá. Nas atividades, os estudantes serão convidados a desenvolver 

livremente movimentos corporais, criando uma coreografia inspirada nessa prática. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes com os quais tenha familiaridade 

ou com os quais se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer o Xondaro como prática corporal de preparação para a vida. 

• Valorizar a expressão do corpo do povo Guarani Mbyá aos modos de vida. 

• Investigar e criar composições de movimentos autorais baseados no Xondaro. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança 

Elementos da linguagem 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento 

(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, combinados, 

geram as ações corporais e o movimento dançado. 

Processos de criação 

(EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças coletivas e outras 

práticas de dança de diferentes matrizes estéticas e culturais como 

referência para a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Apresentação do Xondaro 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula com carteiras afastadas. 

Organização dos alunos: espalhados pelo espaço. 

Recursos e/ou material necessário: computador com acesso à internet; projetor; espaço reservado para a atividade. 

Xondaro Mbaraete – a força do Xondaro. (Livro) 

Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/GML00009.pdf> 

Acesso em: 24 out. 2018. 

Xondaro Mbaraete – A força do Xondaro. (Audiovisual) Pesquisadores guarani. (44’33’’). São Paulo, 2013.  

Atividade 1: Apresentação do Xondaro (15 minutos) 

Organize os estudantes em roda e inicie a aula com uma conversa sobre a importância da 

dança nas culturas indígenas. Peça aos alunos que indiquem como imaginam que a dança está 

presente na vida dos povos indígenas. Com base nas falas, explique que a dança funciona muitas 

vezes como um importante elemento de fortalecimento dos laços comunitários e de organização da 

vida social. Mencione ainda que a dança é também um meio de transmissão de conhecimentos 

tradicionais.  

Em seguida, apresente o Xondaro, uma das tradições dos Guarani Mbyá, um povo composto 

de diferentes grupos, que se encontram dispersos em áreas do Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins, também na Argentina e no 

Paraguai.  

Explique que, segundo o documentário Xondaro Mbaraete – A força do Xondaro, produzido 

pelo Centro de Trabalho Indigenista, Comissão Guarani Ivyrupa e Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (Iphan), uma das razões de o Xondaro ser praticado é fazer os meninos, desde 

pequenos, passarem a ter mais agilidade e leveza e cuidarem da saúde, uma vez que os Guarani 

Mbyá acreditam que com o suor são eliminadas impurezas e doenças do corpo. 

Trata-se de uma preparação corporal para vida que envolve dança, prontidão para a guerra e 

para a caça, assim como consciência corporal. O treinamento pode ocorrer em roda em que os 

adolescentes desviam de um movimento de ataque de um indivíduo mais velho e mais experiente 

que simula situações de perigo. Esse grupo é preparado para guardar a casa de reza, uns no interior 

da casa, com a finalidade auxiliar o rezador, e outro no lado de fora da casa, com a finalidade de 

espantar os maus espíritos.  

Atividade 2: Exibição de audiovisual (30 minutos) 

Em seguida, utilize um computador com acesso à internet para exibir o documentário 

Xondaro Mbaraete – A força do Xondaro, realizado pelo Centro de Trabalho Indigenista, Comissão 

Guarani Ivyrupa e Iphan. Selecione trechos em que seja possível identificar movimentos 

característicos da luta e da dança. Mencione ainda que para diversos praticantes o Xondaro é 

https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/GML00009.pdf
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associado à integração e ao fortalecimento dos vínculos com seus pares e com a sabedoria dos mais 

antigos. 

Depois de assistirem ao vídeo, peça aos alunos que apontem o que lhes chamou atenção em 

termos de movimentação corporal. Você pode usar as perguntas a seguir para conduzir a conversa: 

“Os movimentos são rápidos ou lentos? Leves ou pesados?”; “Os movimentos se encadeiam de 

forma contínua ou são intermitentes?”; “Como os corpos se organizam e se deslocam pelo espaço?”; 

“De que forma os pés encontram o chão?”. 

Com base nas falas, chame a atenção para a possibilidade de analisar a movimentação do 

Xondaro por meio dos fatores de movimento: tempo, peso, fluência e espaço. Chame a atenção dos 

alunos para as principais características do Xondaro, como agilidade na movimentação e a prontidão 

do corpo, articuladas com pisadas fortes, que apontam para a importância da relação do corpo com a 

terra. Não se esqueça de mencionar a organização dos integrantes em círculo durante a prática. 

 

Aula 2 – Criação de movimentos inspirados no Xondaro 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: espalhados pelo espaço reservado para a atividade. 

Recursos e/ou material necessário: câmeras fotográficas e de vídeo ou celulares com recursos semelhantes 

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Inicie a aula relembrando os alunos dos trechos do documentário na aula anterior, o Xondaro 

faz parte do modo de vida indígena dos Guarani Mbyá. Diga que práticas como essa também podem 

servir de referência para a criação de trabalhos artísticos de dança realizados por não indígenas.  

Atividade 2: Movimentos inspirados no Xondaro (25 minutos) 

Em seguida, convide os alunos para uma prática inspirada nos movimentos do Xondaro, 

formando um grande círculo. Peça que os alunos marquem um ritmo com os pés, sem sair do lugar, 

dando ênfase à pisada de um dos pés (marcando o tempo forte), alternada com uma pisada mais 

leve do outro pé. Diga que o objetivo da turma é chegar a um ritmo comum e, para isso, todos 

devem estar atentos ao grupo como um todo, adequando seu ritmo ao coletivo. Aos poucos, o som 

produzido pelos pés batendo no chão ficará menos caótico. Quando se estabelecer um ritmo, sugira 

que eles se desloquem pelo espaço, mas sem que o grupo se disperse. Todos podem girar em torno 

do eixo do círculo ou deslocar em conjunto pelo espaço da sala em fila. 

Peça aos alunos que se mantenham atentos ao ritmo e que se movimentem por todo o 

espaço, mantendo a formação em roda, enquanto isso dois alunos podem ocupar o centro da roda e 

criar movimentos que se relacionem com base no que assistiram no vídeo. Comente que esse deve 

ser um momento alegre de integração e troca de aprendizados. Ofereça a possibilidade, por 

exemplo, de todos usarem as soluções encontradas por um dos colegas, pois é assim também que os 

Guarani Mbyá aprendem: observando e ouvindo o que sabem os mais velhos.  
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Atividade 3: Roda de conversa (10 minutos) 

Finalize a aula com uma roda de conversa. As perguntas a seguir podem guiar a discussão: 

“Você gostou de participar de uma atividade inspirado na dança do Xondaro?”; “Você teve alguma 

dificuldade para manter o ritmo da dança?”; “Houve cooperação entre os colegas?”; “Você aprendeu 

movimentos novos?”. Com base nas respostas, comente que esse é um modo de preparar o corpo 

para a vida e de fortalecer os laços entre as pessoas. 

Lembre-se de filmar e/ou fotografar a dança dos estudantes e peça que guardem o registro 

no portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes identifiquem o Xondaro como uma prática cultural do povo Guarani 
Mbyá. 

• que os estudantes compreendam e explorem os movimentos inspirados no Xondaro.  

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes 

realizaram movimento inspirados no Xondaro do povo indígena Guarani Mbyá? De que forma?”; 

“Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos apresentados para observar 

os próprios trabalhos e os dos colegas?” 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é Xondaro? 

2. Como você se sentiu ao explorar os movimentos inspirados no Xondaro? 

Gabarito das questões 

1. É desejável que os estudantes elaborem com as próprias palavras que o Xondaro é uma prática 
corporal do povo Guarani Mbyá, que pode ser caracterizada como dança, preparação corporal 
para a vida e consciência corporal. 

2. Resposta pessoal. 


