
 

O TEATRO DE SOMBRAS NA INDONÉSIA 

 

 

As sombras tiveram, desde sempre, um papel misterioso em todas as civilizações. O teatro 
de sombras era considerado magia e os bonequeiros dessa arte como mágicos, capazes de 
trazer para os nossos olhos um mundo imaginário e, até mesmo sagrado. Os teatros de 
sombras clássicos mostram o mundo do invisível: deuses, demônios, espíritos dos céus e dos 
infernos. 

Temos referências de testemunhas que puderam acompanhar o caminho das brincadeiras 
com sombras até o teatro de sombras. Mas acredita-se que apresentações como as descritas 
a seguir, devem ter acontecido bem anteriormente, mas foi necessário um longo processo 
para que o teatro de sombras passasse a fazer parte integrante de uma cultura. Esta 
integração ocorreu na Ásia no início do século XI. Na Europa este processo demorou mais 
algumas décadas.  

Na Índia essa forma de arte, registrada em uma caverna em Surguja no noroeste de Madahya 
Pradesh, indicaria seu início no sec. II a.C. O texto que ali se encontra informa que as figuras 
de sombra serviam para esclarecer a recitação dos antigos mitos, numa forma ancestral do 
drama. Acredita-se que só bem mais tarde, atores passaram a representar essas cenas.  

Nas próximas linhas estarei contando um pouco sobre esta arte na Indonésia, baseada em 
estudos e em visitas a este país, tendo a oportunidade de assistir a espetáculos e visitar o 
Dalang, em seu vilarejo. 

Os espetáculos da Indonésia utilizam principalmente textos inspirados na mitologia hindu. Nos 
textos os locais têm sua localização geográfica e seus nomes adaptados, os conteúdos, 
entretanto, foram retirados dos grandes épicos Mahabharata e Ramayana. A influência do 
hinduísmo foi tão intensa que tomou como próprios os heróis alheios, e as dinastias de seus 



monarcas locais foram de tal forma adaptadas, que seus antepassados foram parar nas 
proximidades dos deuses hindus. 

Baseado nestas premissas surge a questão se, juntamente com o tema, também a forma do 
teatro de sombras não teria migrado da Índia para a Indonésia. Aqui somos confrontados com 
a problemática da migração, que tanta discussão tem suscitado entre os estudiosos do teatro 
de figuras, que é se o teatro de figuras surgiu em uma área geográfica restrita e teve um 
desenvolvimento autônomo, ou foi um processo complexo de extensão, hoje difícil de ser 
comprovado, um tipo de migração popular das figuras. Caso nos atenhamos aos documentos 
antigos, a situação se torna ainda mais confusa. No caso da Indonésia o primeiro documento 
comprobatório é o poema Arjuna Wiwaha, da primeira metade do século XI. Mas pode-se 
imaginar que já existisse antes disso, ou seja, antes de ganhar importância para ser citado em 
um poema. Alguns autores javaneses de teatro de sombras, afirmam que esta tradição teria 
surgido 1.500 a.C. Na Índia a expressão “chayana-taka” – teatro de sombras, só surge no séc. 
XIII. Ao mesmo tempo o teatro na Indonésia desenvolveu uma terminologia completamente 
própria para as diferentes técnicas, objetos e ações do teatro de sombras. 

Na Indonésia, o teatro de sombras faz parte de determinadas cerimônias tanto públicas como 
privadas, tais como cerimônias de purificação de templos, nascimento de uma criança, ritos 
de passagem da puberdade, casamentos, mortes, e pode acontecer até sozinho. Neste caso, 
não há público, e até os elementos básicos como a tela e a iluminação não existem. Cada 
uma das figuras incorpora um antepassado, um espírito. O Dalang, nome dado aos 
bonequeiros desta forma artística na Indonésia, conversa com estes espíritos – aqui como 
uma criança que brinca com seus bonecos, que para ela incorporam pessoas e deuses, e 
pede a proteção e a transferência da força deles para si próprio. Esta cena confirma a 
incorporação do teatro na cultura local e é seguida pela apresentação realmente teatral. 

A palavra para teatro na Indonésia é wajang, expressão genérica para diversas formas de 
representação teatral, que não se sucedem cronologicamente e cujos limites não são muito 
claros. A forma mais antiga do wajang é o wajang-purwa, que goza de enorme popularidade, 
embora as figuras planas de couro quase não possuam transparências. Os temas estão 
intimamente ligados ao épico hindu Mahabharata e Ramayana. No wajang-beber o Dalang é 
o contador das estórias e durante sua apresentação imagens são mostradas em tiras que 
deslizam de um suporte a outro, como um rolo de filme. 

No caso do wajang-golek, as cabeças são tridimensionais e esculpidas em madeira, os braços 
podem ser de bambu ou de couro. Os corpos são cobertos com tecidos e os temas estão 
intimamente ligados ao islamismo, sendo manipulados como bonecos de vara, com tapadeira. 

E o teatro de sombras, propriamente dito, é chamado de wajang kulit (kulit = couro). E é nesse 
tipo de espetáculo que vamos mergulhar. Lembrando que todo o processo descrito se refere 
ao teatro de raiz, pois, ao longo dos tempos algumas destas regras sofreram alterações ou 
adaptações, mas ele nos leva ao início de toda essa arte e ainda perdura em algumas aldeias 
mais afastadas da chamada modernidade. 

 

Uma apresentação de Wajang Kulit pode durar uma noite inteira, de 19h30min horas de um 
dia, até 06h00min horas do dia seguinte. A divisão deste tempo, para nós muito longo, segue 
regras rígidas. Assim uma apresentação segue o seguinte roteiro: 

❖ 19h30min – 21h00min - Início da música, apresentação da época e local em que a 
história se passa 



❖ 21h00min – 00h00min – apresentação da história e dos problemas dos quais a mesma 
trata 

❖ 03h00min – 06h00min – solução do conflito, que sempre se encerra com o bem 
vencendo o mal. 

 

Neste espetáculo gigantesco, o Dalang é o personagem principal. Ele manipula todos os 
bonecos e representa todos os personagens, fazendo as vozes de até 73 figuras principais, 
além de diversas como figuração ou de menor importância. As falas são ditas numa espécie 
de fala melodiosa, como uma música. Durante todo o tempo, aproximadamente 11 horas, o 
Dalang não pode abandonar seu posto, precisa conduzir a orquestra (Gamelan) que toca ao 
vivo e deve prestar atenção ao estilo e posição social de cada um dos personagens, que são 
bastante variados. Em alguns casos, o Dalang pode ter um auxiliar, mas este só tem a função 
de repassar-lhe os bonecos e está excluído de qualquer função artística. 

O Dalang é uma espécie de sacerdote. Ele é escolhido desde criança para aprender tudo que 
um Dalang precisa saber: a língua ancestral (sânscrito), diversos rituais dominados pelos 
sacerdotes, ser capaz de fazer várias vozes para interpretar todos os personagens e traduzir 
suas emoções, cantar, saber toca todos os instrumentos e comandar a orquestra durante o 
espetáculo. Por incrível que pareça, na Indonésia são falados 365 idiomas e dialetos. O idioma 
oficial é o Bahasa Indonésia. O Dalang precisa dominar a maioria deles e precisa saber 
improvisar no dialeto local, conhecer as literaturas antigas e clássicas, as orações e oferendas 
que antecedem as apresentações, assim como o significado simbólico das figuras e das 
peças. Para realizar um espetáculo ele passa por um ritual de purificação, com jejum, 
abstinência sexual, banhos com determinadas ervas, meditação. A ele são atribuídas várias 
qualidades e habilidades, como a capacidade de cura. Quando se apresenta em algum local, 
ele estuda os costumes e acontecimentos locais, para no espetáculo poder tecer comentários, 
usando as figuras dos servos, chamados de panakawan, que podem brincar com o público, 
tecer comentários sobre algum costume local, levando o público ao riso. 

Pude observar pessoalmente este costume. Quando se anda pelos vilarejos de Bali, sempre 
há alguém que lhe oferece transporte, aluguel de carro, já que não existe transporte público 
local. Eles se aproximam de você e dizem: “Do you need transport? I make very cheap for 
you” – Você precisa de transporte? Faço barato para você. Quando estava assistindo ao 
espetáculo, o Dalang fez com que um dos servos dissesse a mesma frase, mostrando que 
sabia que estávamos lá e todos olharam para nós e riram muito. 

Um dos mais famosos Dalangs se chamava Ki Nartosabdo (25/09/1925- 7/10/1985), que além 
do Wajang Kulit também compunha músicas clássica indonésia.  Vídeos de sua atuação 
podem ser vistos em : https://www.facebook.com/Ki-Nartosabdo-176287810127/videos/  

 



 

 



 

 

 

 

Nos locais mais remotos e na forma mais tradicional, o público é separado por sexo. Os 
homens sentam-se atrás da tela/tapadeira, e podem, portanto, ver as figuras em seu esplendor 
de cores e detalhes, bem como admirar a habilidade do Dalang. As mulheres, consideradas 
impuras (em período menstrual, elas não podem nem assistir), sentam-se à frente da 
tela/tapadeira e só podem ver as silhuetas, as sombras projetadas.  

Também há regras, normas rígidas e hierarquias que determinam as ações, incluindo aqui até 
a disposição das figuras, antes do espetáculo. As figuras mais importantes são colocadas 
acima das outras e durante a apresentação, as figuras de “bom caráter” sempre entram em 
cena pela direita (do ponto de vista do Dalang) e as de “mau caráter” entram em cena pela 
esquerda. 

Além destas normas, facilmente visíveis, existem também regras dramatúrgicas, que seguem, 
na maioria das vezes, o seguinte esquema: 

• O Dalang começa com um discurso onde tece elogios ao reino, do qual faz parte o 
nobre que irá apresentar 



• O nobre tem uma conversa com seus servos. Ele conta a eles a problemática do 
espetáculo e os conflitos que irão acontecer. Estes podem ser: um casamento com 
complicações, a difícil defesa de um ataque do inimigo, a recuperação de uma criança 
nobre que foi sequestrada, etc. 

• Mostra-se o outro lado da estória, a do “inimigo”, que mostra sua versão do problema. 
Novas informações tornam o conflito ainda mais intenso. Acontece a primeira 
confrontação dos dois lados, que termina sem solução, configurando uma espécie de 
empate entre os adversários. 

• Agora é o momento para a aparição do herói, o que acontece normalmente à meia 
noite. Ele é envolvido por todo o tipo de conflito, conjuntura astral desfavorável, intrigas 
e todo o tipo de dificuldades. Mas o herói possui uma força sobre humana, tanto física 
quanto moral. 

• Aí acontece o grande embate entre a direita (bons) e a esquerda (maus), onde o herói 
pode mostrar a força que possui. Isto normalmente ocorre em um combate sangrento, 
que termina com a vitória indiscutível do bem. 

Nesta estrutura básica pode ser visto que a moral é tratada em um nível bem simples, dentro 
da constelação bom X mau, como em todas as outras lendas populares de diversos países. 
Mas aqui também as figuras obedecem a esta regra, pois, mesmo sem o texto, elas podem 
ser reconhecidas como do bem ou do mal, pelo lado que entram em cena, bem como por 
características físicas, perfeitamente visíveis, tanto na figura em si, como na sombra que ela 
projeta.  

Uma mala de Wajang Kulit pode ter até 150 figuras. O tamanho das figuras varia de 23 cm até 
mais de 100 cm. Uma figura mais alta simboliza força física, natureza violenta ou até a falta 
de controle próprio. Em contraste com as figuras bem proporcionadas de tamanho médio , que 
denotam controle próprio e nobreza. Se a figura foi delicada, longilínea, se o nariz fizer uma 
linha reta com a testa, e for longo e fino e os olhos oblíquos, pode-se estar certo de que a 
figura pertence aos de caráter nobre, aos bons. Aos maus pertencerão as figuras com narizes 
que não estão alinhados com a testa, ou que são grossos e curvos e com olhos esbugalhados 
e de corpos mais fortes. Demônios e gigantes têm nariz de batata, olhos redondos, dentes e 
corpos atarracados, e podem ter manchas pelo corpo. 

Pernas juntas são de deuses ou para os personagens de caráter nobre, pernas abertas 
indicam um caráter agressivo. Alguns podem misturar estas características, por exemplo, 
heróis com traços nobres e pernas separadas, indicando serem guerreiros. Normalmente, as 
figuras masculinas têm o torço nu, e, frequentemente, coberto de adornos, usam calças até 
os joelhos e sua pintura indica sua origem. Sapatos e um tipo de casaca só podem ser usados 
pelas figuras de nobre caráter, deuses, sábios ou sacerdotes. As figuras femininas têm um 
corpo delicado, com uma cobertura ao redor dos seios e um sarong e os pés estão bem juntos. 
Pulseiras e braceletes no antebraço indicam o alto status da pessoa. Cada figura tem um 
wanda, termo que significa a especificidade do personagem, sua característica, sua 
espiritualidade, que é visível nas formas, cores e adereços. 

 



   

   



Na confecção das figuras, as habilidades desenvolvidas durante séculos e repassadas de 
geração a geração têm um papel fundamental. O suporte delas é o couro, na maioria das 
vezes de búfalos d’água jovens, de 2 a 3 anos. Estes animais chamados de “kebo wanci 
pengaron” estão em sua melhor idade para o trabalho nos campos de arroz, mas o seu couro 
é fino, flexível e fácil de ser trabalhado. A pele seca precisa de um longo processo de 
preparação, que inclui inúmeras lavagens, secagens, raspagens, esticagens, até poder ser 
pintada. Ela é seca ao sol, depois passa por um banho de sal por 1 a 3 dias e noites, isto 
permite a retirada mais fácil dos pelos. Ela é então esticada numa moldura de bambu e 
exposta ao sol. Quando está seca o suficiente é raspada com uma faca especial de lâmina 
curta (pangot) até ter a espessura desejada. Aí é molhada novamente, polida com um pano e 
colocada de novo bem esticada em uma moldura para secar por 5 dias. A pele então é 
enrolada e guardada em um local quente e seco, na maioria das vezes na cozinha. Essa pele 
preparada é chamada de kulit sakebar e não será usada para fazer uma figura antes de 8 
anos, pois antes de estar bem seca, a pintura pode quebrar e soltar. Para a figura é preciso 
escolher bem como ela será recortada e trabalhada, já que para os braços, por exemplo, ela 
precisa ser mais flexível, para permitir os movimentos, mas para o rosto precisa ser mais firme 
para sustentar os detalhes do nariz, dos enfeites da cabeça e manter o perfil inalterado. Assim 
é preciso escolher em que área do couro ficará cada parte da figura. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Na gama de cores usadas para pintar as figuras- tendo como principais o preto, vermelho, 
dourado e branco- o vermelho é usado para as figuras agressivas, branco para as de nobre 
caráter, negro para os já sábios, idosos e pacatos, dourado para os jovens e bons. As tintas 
podem ser extratos de plantas misturados com um óleo extraído da casca da jaca. A ordem 
de cada cor também é fixa e não deve ser alterada. Assim a pintura configura uma espécie de 
diagrama de caracterização e a dominância de uma cor serve de apoio para a identificação 



da função de um personagem, como fazendo parte do lado dos “bons” ou dos “maus” – aqui 
vale recordar que tanto no hinduísmo, como no budismo este conceito não é tão claro como 
para nós, já que a vida é uma busca por um aperfeiçoamento e a reencarnação a chance de 
ir se purificando até não precisar mais reencarnar e atingir o Nirvana. Durante um espetáculo 
uma figura pode aparecer com o rosto de mais de uma cor. Por ex. Arjuna – figura quase 
indispensável num wajang-kulit - pode começar o espetáculo como um jovem guerreiro com o 
rosto branco e após a meia-noite com ele negro, representando o amadurecimento adquirido. 

  

 



 

Todas as figuras são mostradas de perfil, com os pés apontando na mesma direção. Os braços 
são longos e finos e normalmente só estas partes são móveis. Apenas figuras de servos, com 
caráter cômico, que falam e brincam com o público podem mexer a boca, ou outras partes do 
corpo (piscar, balançar o quadril, como Semar o mais famoso deles) e possuem certa 
deformidade.  

   

 

O início e as pausas são marcadas pelo aparecimento do Gunungan. Gunugan ou Kayon é a 
representação da árvore da vida, em forma de uma folha, com aprox. 1m de comprimento, 
contendo inúmeros desenhos (formados por pequenos furos no couro), bem como por figuras 
pintadas, que não podem ser vistas pelo público, mas são vistas pelo Dalang, simbolizando a 
harmonia do universo, podendo ser também usada como cenário, ou para indicar uma 
transição de cena. Nela estão representados o mundo dos homens, dos animais, das plantas 
e sua ponta configura o Nirvana, o auge da santificação e plenitude. O lado que fica virado 
para o Dalang, tem, na maioria das vezes a figura do Barong, considerado um deus protetor. 
Além das figuras formadas pelas perfurações e que são vistas na projeção, há também 
inúmeros desenhos e pinturas que não são visíveis para o espectador, mas que precisam 
estar presentes nas figuras, assim como na Gunungan. 

Ela serve para marcar o encerramento das cenas, fixado bem no centro da cena, pode também 
evocar fenômenos naturais (vento, inundação, fogo), ou substituir figuras qye  faltam 
(muralhas, barcos, etc.). No início o Dalang segura o Gunungan levantado no meio da tela e 
o faz girar três vezes, antes de fixá-la à direita. Simbolizando, desta formaa, a aparição de um 
outro tempo, de um outro universo e as grandes etapas da vida do homem : juventude, 
maturidade, velhice. Quando não é mais necessário, ele é fixado de um lado e do outro da 
tela.  

A tela de projeção é de algodão branco e tem, em média, 5 metros de comprimento por 1,50m 
de altura e é contornada por uma tira de tecido mais resistente e mais escuro, onde a beirada 
ondulada na parte superior, evoca o céu. Ele é estendido sobre um quadro de madeira, 
lindamente esculpido. 



À esquerda do Dalang, é colocada uma caixa de madeira onde ele coloca as figuras. Essa 
caixa serve também como caixa de ressonância. Com a mão esquerda o Dalang bate com um 
cone de madeira diferentes ritmos para conduzir a orquestra, para marcar a alternância de 
réplica nos diálogos, pontuar uma marcha ou anunciar um combate. Sentado com as pernas 
cruzadas, ele pode também, com seu pé direito, tendo entre os dedos um cone menor de 
madeira, bater em três placas de metal suspensas ao lado da caixa, servindo para anunciar o 
combate. As figuras que não estão na cena ficam de um lado e de outro da tela, deixando 
espaço para a ação (lembrando que os bons ficam do lado direito do Dalang e o maus à sua 
esquerda). 

 

 

 

As hastes de sustentação e manipulação das figuras e do Gunungan são de chifre ou de 
bambu. Para as figuras mais importantes é usado chifre de um búfalo selvagem e no caso de 
figuras negras, costuma-se usar os chifres também negros do búfalo d’água. Os chifres 
precisam ter de 60 a 70 cm de comprimento. Para cada parte da figura o chifre é trabalhado 
numa espessura e aquecido para ser curvado de forma a acompanhar as curvas da figura. As 
partes do suporte que não estão presas ao corpo, por pontos de linha passados pelas 
perfurações do couro, são muito bem torneadas, sendo já em si próprios, obras de arte. 

 



       

 

Troncos de bananeira, posicionados atrás e bem rentes à tela, são usados para fixar os 
bonecos a serem manipulados, bem como para sustentar os que não estão em cena, numa 
ordem hierárquica pré-definida e determinada pela sua importância. A ponta da haste de 
sustentação do corpo é enfiada no tronco e então são manipulados os braços. O tronco de 
bananeira permite que Dalang fixe e retire os suportes das figuras com facilidade. 

Antes das apresentações são feitas oferendas aos deuses (frutas, flores, água, arroz e 
incenso), que são colocadas junto à tela, ou no fundo com a orquestra, para pedir suas 
bençãos. 

 



Na foto acima, é possível ver na parte de baixo, uma gamela com banana e o defumador com 
incenso 

O espetáculo é acompanhado ao vivo pela orquestra Gamelan, considerada como elemento 
da vida, como um som que propicia uma ordenação espiritual e que é comandada também 
pelo Dalang, tendo para cada personagem um tema próprio.  

Uma orquestra Gamelan é formada, normalmente de : um rebab – instrumento de duas cordas, 
uma flauta de bambu e o cithare (instrumento indiano parecido com um violão), como 
instrumentos de melodia. Tambores e gongos são usados na percussão. Ela acompanhará 
todo o espetáculo com os gending, melodias que se harmonizam com as cenas. Em 2004, 
Gamelan foi reconhecido como patrimônio imaterial da Indonésia. 

 

 

 

A iluminação tradicional é feita com lamparina a óleo de coco (Belengtjong / Blencong), com 
a forma do deus pássaro Garuda, pendurada próxima à tela, acima da cabeça do Dalang. 
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