
Actualmente este país chama-se Myanmar: podes encontrá-lo no mapa. 
As marionetas de fios tornaram-se uma arte tão importante que o seu 
movimento tem de imitar na perfeição o ser humano.  
Tenta encontrar marionetas que 
mexam : 

 □ as mãos 
 □ os olhos 
 
  
 

Marionetas da Birmânia 

Este cavalo aparece sempre 
no início dos espectáculos. 
Ele simboliza a criação do 
mundo. Desenha-lhe os fios. 

Marionetas de água do Vietname 

No Vietname os camponeses do arroz inventaram umas marionetas que 
se movimentam na água para poderem mostrar como era o seu dia-a-dia. 
Para estas marionetas se movimentarem é utilizada uma vara que vai por 
baixo de água. O manipulador que está com água até à cintura, segura na 
vara para as fazer movimentar, como podes ver no desenho. 
 
 
 
 
 

Chegaste ao fim desta viagem! A seguir podes 
conhecer as marionetas da Europa... 
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Percursos para Famílias 
Marionetas da Ásia 

Neste mapa podes encontrar  vários países  do Oriente. 
Repara como ficam longe de Portugal! Quando encontrares 
marionetas destes países assinala-os no mapa. 

Nesta visita ao museu 
vais conhecer as marione-
tas orientais. Sabes o que 

é o Oriente? 



Todas as marionetas servem para contar his-
tórias. No Oriente a mais conhecida é o 
Ramayna, que tanto crianças como adultos 
gostam de ouvir. É uma história muito longa 
em que entram várias personagens. O que 
achas que são estes dois? 
 
• Guerreiros 
• Princesas 
• Animais  
• Monstros 
 
Para nunca mais te 
esqueceres, escreve aqui o nome deles: 
__________________ 
__________________ 

Que palavra tão esquisita! Consegues 
dizê-la? Tenta por partes: 

U - A - I - AN - GUE  

GO - LE - QUE 

 
Estas marionetas também se movimen-
tam com varas mas são mais pequenas, 
por isso só é necessária uma pessoa 
para as fazer mexer. 
 

Descobre:  
□Um demónio 
□Um cavalo 

Marionetas da Tailândia 

Marionetas da Indonésia: Wayang Golek 

Olha bem: elas têm 
três varas e são preci-
sos três manipuladores 
para as movimentarem! 

Já pensaste no  que é necessário para fazer um espectáculo  
de sombras? 

                               Luz     Um pano branco 
 Um pano preto 
 Um sítio escuro 

 
Podes ver no filme um espec-
táculo de marionetas de som-
bra. O manipulador tem à 
frente uma luz e um tecido 
branco, o público fica do 
outro lado a ver as sombras! 
Normalmente estes espectá-
culos fazem-se à noite, para 
se realçarem melhor as som-
bras. 

 
 
 
 
 
 

Repara agora que as marionetas 
estão todas de perfil, são desenha-
das de lado para se perceberem 
bem as suas feições: como é o seu 
tipo de nariz, cabelo, queixo... 

Esta é uma marioneta da Chi-
na. É articulada nos braços, 
cintura, joelhos e até podes 
ver uma sentada. Observa os 
bonitos rendilhados! 

Marionetas de sombra 

Apresentamos-te o Karagoz, da 
Turquia! Para ele se mexer temos 
de lhe encaixar varas, por isso tem 
um furo no corpo e outro no braço! 

Nas sombras da Indonésia, podes ver 
várias diferenças entre os persona-
gens! Os soldados têm os pés mais 
afastados e os reis têm coroas altas. 
Podes contar quantos soldados e quan-
tos reis vês. 


