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1.INDUMENTÁRIA DE PRÉ-HISTÓRIA 
A pré-história é o extenso período que antecede o aparecimento da escrita e do 
uso dos metais. A primeira descoberta cultural importante do homem foi a 
invenção da arte. Na pintura, na gravura, na escultura foram expressos 
pensamentos por meio de símbolos. As mais antigas obras primas da arte 
surgiram há milhares de anos na era da pedra lascada, no Paleolítico, em 
cavernas no centro da Europa. O período posterior chamado Neolítico, foi 
relativamente curto em relação a toda pré-história, ele começou de fato na 
mesopotâmia e estendeu-se lentamente, em suas evoluções por meio da 
navegação, ao Egito e à Anatólia, chegando ao sul da Europa. 
Os grupos pré-históricos eram nômades e se deslocavam de acordo com a 
necessidade de obter alimentos. Durante o período neolítico essa situação 
sofreu mudanças, desenvolveram-se as primeiras formas de agricultura e 
consequentemente o grupo humano passou a se fixar por mais tempo em uma 
mesma região, mas ainda utilizavam-se de abrigos naturais ou fabricados com 
fibras vegetais ao mesmo tempo em que passaram a construir monumentos de 
pedras colossais, que serviam de câmaras mortuárias ou de templos. Raras as 
construções que serviam de habitação. Essa pedras pesavam mais de três 
toneladas, fato que requeria o trabalho de muitos homens e o conhecimento da 
alavanca. 
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2.INDUMENTÁRIA DOS SUMÉRIOS 
 
( antes de 2000 a. C.) 
Intensa utilização de peles dos animais, em especial a lã. 
Kaunakés: uma forma primitiva de tanga, enrolada na cintura com a pele de 
carneiro. Faziam tufos torcidos com a lã da pele, dispostos simetricamente em 
babados. Mais tarde a tanga transformou-se em saia, e os tufos se resumiram 
a uma franja. 
-franjas;  
-muitas saias, 
-mantos e capas; 
-xales de lã de tamanhos variados; 
-xale longo enrolado sobre o corpo com um ombro descoberto; 
-mulheres com trajes longos, cobrindo o colo;  
-uso dos véus; 
-crânio raspado, barba frisada, arrumada ou cabelos longos frisados. 
-torso nu; 
-andavam descalços. 
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3.INDUMENTÁRIA DOS MEDOS 
 
Século VII a.C. os Medos unidos conseguiram se libertar do jugo estrangeiro e 
estabeleceram sua hegemonia no planalto do Irã, mas o rei persa Ciro, o 
Grande, liderou seu povo e pôs fim à hegemonia dos Medos, iniciando o 
predomínio Persa. Unificou os dois povos numa única nação e iniciou a 
expansão territorial, lançando as origens do Império Persa. Foram derrotados 
pelos gregos no final do século V a. C. e submetidos aos macedônios de 
Alexandre Magno, em 330 a. C. Mais tarde ficaram sob dominação romana, e 
no séc. VII, o império Persa acabou conquistado pelos árabes, incorporando 
traços de sua cultura, como a religião. 
Indumentária dos Medos: 
Kandys - uma túnica longa com mangas compridas e amplas nos punhos, mais larga na barra 
que na parte superior, franzida na frente e nos lados e presa por um cinto. 
Roupas largas, compridas, volumosas; muitas sobretúnicas ou sobrevestes. 
Um capuz que recobre a nuca e o colo. Muito uso da cor branca pelo sacerdote 
e sapatos feitos de couro e amarrado por cordões. 
 

4.INDUMENTÁRIA DOS PERSAS 
 
Além da lã e do linho, usaram a seda que era trazida da China. 
Traje original: meiões ou calções folgados que vão até os joelhos ou aos 
tornozelos, presos na cintura. 
Túnicas feitas de tecidos estampados com cintos e mangas largas/drapeados. 
Uma túnica curta com mangas compridas e justas. Gorro que descia na frente até as 
sobrancelhas e atrás até a nuca, com abas laterais que se prendiam embaixo do queixo. Eram 
encorpados com feltro ou couro. Chapéu macio de feltro/Sapatos e botas fechadas de couro. 
Cabelos e barbas frisadas. 
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5.INDUMENTÁRIA DOS EGÍPCIOS 
 
A civilização egípcia desenvolveu-se no Nordeste da África. 
Numa região predominantemente desértica, no fértil vale do rio Nilo, que 
beneficiando-se do seu regime de cheias, graças a um eficiente sistema natural 
para transportar e depositar em suas margens uma série de nutrientes, 
conseguiu transformar a aridez do deserto em terras cultiváveis altamente 
produtivas. Segundo o historiador grego Heródoto, "O Egito é uma dádiva do Nilo". 
Sobre os egípcios: 
Politeístas - deuses antropozoomorfos; acreditavam na vida após a morte; culto 
aos mortos; técnicas de mumificação. 
Suas atividades agrícolas (trigo, cevada, linho, algodão, papiro, etc); criação de 
animais, pesca, artesanato, produção de tecidos, vidros e navios. 
Conhecimentos sobre Medicina, Matemática, Astronomia, Escultura, Pintura. 
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Em 1525 a. C. foram dominados pelos 
persas/gregos/macedônios/romanos/árabes/turcos/ingleses. 
Somente no século XX conseguiram recuperar sua autonomia política. 
Indumentária dos Egípcios: 
Uso generalizado do linho branco. 
Drapeados, transparências. 
Mudanças mínimas em um período de mais ou menos 3000 anos/estaticidade. 
Chanti = traje característico masculino. Espécie de tanga presa por um cinto; 
Para os faraós era pregueado e engomado, às vezes bordado. 
Túnicas com mangas. Provavelmente eram costuradas nas laterais. 
Kalasíris = túnica longa usada por homens e mulheres; era semitransparente 
deixando ver por baixo o Chanti masculino. Feita por um pedaço de pano 
retangular, às vezes tecido numa só peça, presa aos ombros por alças e 
quando usado por mulheres produzia um efeito ajustado sob os seios. 
Haik real = Túnica usada por cima de efeito plissado, transparente. 
Peitoral = larga gola adornada de jóias. 
Claft = pedaço de tecido amarrado sobre a cabeça com as laterais soltas. 
-A fibra animal era considerada impura. 
-Padrões de higiene, banhos, raspavam o corpo e a cabeça. 
-Uso de perucas, barba de cerâmica, cones aromáticos, diversas coroas. 
-Ampla joalheria e muita maquiagem. 
-Sandálias para os dois sexos/também andavam descalços. 
-A nudez em público demonstrava baixa condição social.Exceção: as crianças. 
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6.INDUMENTÁRIA DE CRETA 
Há mais ou menos 1.400 a.C., uma civilização mediterrânea ganhou 
destaque pela indumentária única. Localizada no mar Egeu, Creta desenvolveu 
novas formas de confeccionar as roupas e consequentemente o estilo próprio 
de se vestir. 
A indumentária cretense apresentou uma nova modelagem, se comparada a de 
seus contemporâneos (os egípcios e os sumerianos): os homens usavam um 
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short com uma “cueca” bem cavada dos lados usado por cima, deixando o 
tronco nu, que poderia ser de linho, lã ou couro. Também usavam cintos 
adornados ou feitos inteiramente de metal, com ouro, prata e bronze. Já as 
mulheres vestiam saias com babados sobrepostos, e uma espécie de colete 
ajustado deixando os seios à mostra. Por cima da saia havia um avental que, 
como a cueca masculina, também era cavado nas laterais. O destaque da 
modelagem é a cintura extremamente marcada para ambos os sexos, 
causando um efeito “violão” no corpo, bem ajustado. Como a cintura era muito 
fina, supõem-se que as pessoas usavam cintos apertados desde a infância. 
Os cabelos eram compridos e na maioria das vezes encaracolados. As 
mulheres usavam meio soltos meio presos, adornados com chapéus e 
contas coloridas. Também adoravam adereços como braceletes, colares, golas 
e presilhas. Os olhos eram marcados, o que sugere o uso de cosméticos. 
Porém, ainda pouco se sabe sobre esse povo. As informações são obtidas a 
partir de escavações do Palácio de Cnossos, e muitas delas ainda estão 
sendo restauradas. 
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7.INDUMENTÁRIA GREGA 
A roupa grega durante um longo período era composta de retângulos de 
tecidos de vários tamanhos, drapeados sobre o corpo sem um corte ou 
costuras. Era apenas "enrolado" sobre o corpo, com algumas variações. 
Os homens e mulheres usavam o que era chamado de 
chiton, os homens até os joelhos e as mulheres até os tornozelos. 
O chiton era preso por alfinetes e broches e usado com um cordão ou cinto em 
volta da cintura. O chiton dório era feito em geral de lã e o jônio de linho. O 
linho permitia maior variedade de dobras e às vezes usava-se um pouco maior 
que a distância dos ombros aos pés para permitir puxar o tecido sob o cinto 
formando uma "blusa". Ao contrário do que se pensa os trajes gregos eram 
coloridos, exceto os usados pelos pobres. Alguns membros das classes 
inferiores tingiam suas roupa com um tom de marrom escuro-avermelhado, 
prática rejeitada pela maioria das autoridades, mas os membros das classes 
superiores tinham maior liberdade, podiam usar vermelho, roxo, amarelo e 
verde.Os Gregos utilizaram lã e linho para confeccionar suas roupas, baseadas 
em modelos sem corte, relativamente leves e com caimento fluido. As peças 
que merecem destaque na indumentária grega são as citadas a cima: O 
Himation , o Chiton e o Peplos 
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O PEPLOS 
O peplos era feito de dois pedaços retangulares de pano parcialmente 
costurados juntos em ambos os lados; as seções abertas no topo eram então 
dobradas para baixo na frente e nas costas. A mulher puxava seu traje sobre a 
cabeça e o amarrava nos ombros, com dois grandes alfinetes, formando um 
vestido sem mangas. Os alfinetes eram originalmente alfinetes abertos com 
cabeças decorativas, mas depois foram substituídos por grampos ou broches. 
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O HIMATION 
 

                        
 
O himation era um capote extenso, sempre octogonal, diferente da toga 
romana, que tinha algumas formas diferentes. Como a toga, porém, ele parece 
ter tido uma variedade de significados culturais, dependendo da sua proporção 
e de como era usado. Geralmente, quando usado por mulheres, era um traje 
de modéstia decorosa, mas ele foi visto também em hetairas como um 
instrumento de provocação. 
O himation era tipicamente drapeado indo sobre o ombro esquerdo, depois sob 
o braço direito, depois atrás e através do corpo, depois carregado pelo braço 
esquerdo e então atirado novamente para trás sobre o ombro esquerdo. 
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O CHITON 
 

 
O chiton era similar ao peplos. O tecido de lã foi substituído por tecidos mais 
leves, como o fino linho ou ocasionalmente a seda, refletindo a influência da 
Ásia Menor; e eles podiam ser brilhantemente coloridos. O chiton media cerca 
de 3 metros de largura, e se media exatamente do ombro ao tornozelo, sem 
material extra. A enorme largura requeria de oito a dez grampos prendendo-o 
em cima. 
 
 
 
 
 

8.INDUMENTÁRIA ROMANA 
No início da história romana existiu uma forte influência do povo etrusco que 
habitaram primeiramente a península itálica até o 1º milênio a.C. Os trajes 
etruscos se pareciam com os cretenses, com o uso da túnica-veste costurada e 
um tipo de toga que feita com um semi-círculo de pano, às vezes esta "toga" 
era retangular e formava uma espécie de capa. A toga é o traje mais 
comumente associado à antiga Roma. Considerada símbolo do poder do 
Império e da cultura,foi usada por homens e mulheres dos tempos mais 
remotos até o século II a.C., quando passou a ser reservada aos cidadãos. 
As mulheres usavam uma veste longa e justa, sem cinto, que poderia ter uma 
meia manga ou uma abertura nas costas, fechada por fitas e sobre esta veste 
usava-se uma capa longa e retangular. Os etruscos calçavam uma espécie de 
bota alta, amarrada e com a ponta virada para cima, obviamente uma influência 
da Ásia Menor. Estes trajes etruscos desapareceram após o domínio romano 
sobre a região e somente a toga permaneceu tornando-se uma característica 
marcante no traje romano. A toga era essencialmente usada pelas classes 
superiores, pois exigia habilidade para drapejar em volta 
do corpo e impedia atividades mais vigorosas. Os senadores eram conhecidos 
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por suas togas brancas. Menino romanos livres usavam uma toga com uma 
orla roxa até atingirem a puberdade, a toga praetexta então em uma 
cerimônia era substituída pela toga virilis branca. 
Durante períodos de luto ou cerimônias religiosas usava-se uma toga de cor 
escura. Por volta de 100 d.C a toga começou a diminuir de tamanho. 
Por baixo da toga, no período da República, os homens usavam um saiote 
simples de linho que durante o Império foi substituído por uma túnica 
costurada, equivalente ao quiton grego. Esta túnica era feita com 
dois pedaços de pano costurados e era vestida pela cabeça e presa por um 
cinto, seu comprimento era até o joelho, mas, em ocasiões especiais chegava 
até o chão. Trabalhadores e soldados usavam somente a túnica, sem a toga 
por cima. Quando esta túnica possuía mangas era chamada de dalmática e 
quando era totalmente bordada era chamada palmata. Os romanos com suas 
rígidas tradições não aprovavam as calças curtas nem as compridas adotadas 
pelas tribos bárbaras. Mas acabaram sendo aceitas 
principalmente pelos soldados. No inícios os romanos usavam barbas, mas a 
partir do século 2 a.C começaram raspá-la, tornando-se este costume 
universal. Os cabelos eram curtos, mas os mais elegantes os anelavam cachos 
com pinças quentes. As roupas femininas eram muito semelhantes às 
masculinas, exceto pelo uso de um corpete macio 
conhecido como strophium. A túnica era mais comprida do que a masculina e 
chegava até os pés. Podia ser feita de lã, linho ou algodão e as romanas ricas 
usavam de seda. Ao contrário do que pensa seus trajes eram coloridos: 
vermelhos, amarelo e azul eram as cores preferidas e também costumavam ser 
ornamentados com uma franja dourada ou ricamente bordados. Sobre a túnica 
usava-se a stola parecida com a toga, era usada em público. 
Era comum cobrir a cabeça em público, mas os penteados eram muito 
importantes para as romanas, e se tornaram muito elaborados na época de 
Messalina, requerendo os serviços de uma ornatrix, que passava 
horas arrumando os cachos das senhoras em mechas e num coque conhecido 
como tutulus. Os cabelos louros eram uma moda e mulheres de cabelos 
escuros faziam descolorações, também era comum o uso de 
perucas e apliques. Os luxos das jóias era também apreciado, homens e 
mulheres as usavam. Técnicas como esmaltagem e damasquinagem foram 
trazidas do oriente, e as mulheres usavam brincos, colares, 
pulseiras, tornozeleiras, anéis e tiaras para o cabelos em ouro, pedras 
preciosas, marfim e até camafeus. Os romanos usavam sandálias, a princípio 
muito simples, feitas com uma peça de couro não tingida, e 
presa por tiras. Eram usadas pela maioria dos cidadãos romanos mas não 
pelos escravos. Dentro de casa usava-se chinelos, que podiam ter variadas 
cores e até pedras preciosas como os usados por Nero. Nos dias chuvosos 
usava-se coturnos e botas fechadas uma influência gaulesa. 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






