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O turbante é o 
símbolo  milenar 
da nobreza  de 
sua cabeça.



O turbante sempre existiu ao longo da história da 
humanidade como uma tendência de adereço da 
cabeça que nunca saiu da moda , sempre sendo

renovado mudando de estilo de tempos em
tempos, mas, a sua existência é milenar.

Pouco se sabe da data exata de sua criação, mas 
historiadores citam a sua importante presença

desde antes de Cristo.
No sítio arqueológico de Cnossos, na ilha de Creta
(Grécia), existempinturas e estátuas conhecidas

mundialmente, datando da Idade do Bronze (3000 
a.C.), que mostram pessoas usando turbantes.

Algumas estátuas localizadas no sítio arqueológico
da Idade do Bronze da ilha grega de Creta´trazem

turbantes
Pinturas da Idade do Bronze localizada em uma

das paredes do Palácio do sítio arqueológico de 
Cnossos estão de turbantes.



Do mesmo modo é possível encontrar registros de figuras trajando
turbantes na Grécia Antiga (1 100 a.C. até 146 a.C.), e Roma Antiga
(Século VIII a.C), passando pelos Vikings e continuando sua história

ora mais ora menos popularizado.

Vale lembrar que tradicionalmente, a Grécia Antiga abrange
desde 1 100 a.C. (período posterior à invasão dórica) até à 

dominação romana em 146 a.C., contudo deve-se lembrar que a 
história da Grécia inicia-se desde o período paleolítico, 

perpassando a Idade do Bronze com as civilizações Cicládica
(3000-2 000 a.C.), minoica (3000-1 400 a.C.) e micênica (1600-1 200 

a.C.); alguns autores utilizam de outro período, o período pré-
homérico (2000-1 200 a.C.), para incorporar mais um trecho histórico

a Grécia Antiga.



SEGUNDO REGISTROS
3 MIL ANOS ANTES DE CRISTO UM 
QUADRO MOSTRA PESSOAS
USANDO TURBANTES E 
CONSTRUINDO TURBANTE.

http://www.conexaojornalismo.com.br/fotos/imagens%20gregas_link.jpg


No ano de 184 d.C (depois de Cristo), na China durante uma revolta
camponesa com 100 000 participantes, denominada de Revolta dos 
Turbantes Amarelos contra a dinastia Han no reinado do imperador

Lingdi. A rebelião, no Oriente, foi controlada em 205 d.C.

A rebelião que durou 21 anos, acabou influenciando na vestimenta
da população, adquiriu este nome da cor dos tecidos usados pelos
camponeses em suas cabeças, marcando um importanteponto na

história do taoísmo, devido a associação dos rebeldes com 
sociedades secretas taoistas. No século XIV a revolta foi usada como

evento inicial do romance histórico O Romance dos Três Reinos.



O turbante segue seu curso mundial (do 
persa dulband e em turco Tulbent)é uma 
grande tira de pano de até 45 metros de 
comprimento enrolada sobre a cabeça 
e de uso muito comum na India, no 
Bangladesh, no Paquistão, no 
Afeganistão, o Oriente Médio, no Norte 
da África, no Leste da 
África(principalmente no Quência, no Sul 
da Ásia e em algumas regiões da 
Jamaica. Ele era usado no Oriente muito 
antes do surgimento do islamismo. 



. A associação do turbante e o Islã não é 
simplória. Os islamitas   acreditam que se na 
cabeça se situa o plano da nossa opção 
racional entre o que é verdadeiro, ilusório, 
certo, errado, feio ou belo etc. O turbante 
simboliza e reforça a consciência mental e 
espiritual. Na concepção mulçulmana o 
turbante opõe-se a tudo que é profano ele 
protege o pensamento sempre propenso a 
dispersão, ao esquecimento(Lody,2004,79).



Usado por diversospovos, com vários propósitos
diferentes. Havia diversos significados para o uso
do turbante: indicar origem, tribo ou casta, 
representar uma religião, ou identificar uma
posição social.
Persas, anatólios, árabes, judeus, e tunisianos
são algumas das etnias que utilizavam a peça
antes da era cristã. Na Índia, o turbante foi e 
ainda é uma peça muito utilizada, 
principalmenteo turbante masculino.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mu%C5%BE_s_turbanom.png


Milhares de homens Sikh, cada um com uma "obra de 
arte" sobre a cabeça, estes comemoram em 13 de Abril o 
Dia Mundial do Turbante nas ruas das cidades da Índia O 

objetivo do evento é apenas um: provar para todo
mundo que o turbante não está fora de moda,

Os sikhs que não são nem muçulmanos e nem árabes, 
constituem a maioria das pessoas que usam turbantes

no mundo ocidental.Eles comemoram o dia Internacional
do Turbante 13 de abril com muita festa e exposições.



Competições, protestos, rezas e vigílias marcam a data. 
A ideia é fazer que os jovens Sikhs não "se rendam" ao 
estilo ocidental de se vestir e continuem usando o 
principal emblema da fé Sikh - religião monoteísta 
indiana. 
Eles convidam aqueles que abandonaram os turbantes 
para que retornem a usá-lo", com o movimento Orgulho 
Turbante.

(  Líder espiritual Sikh usando turbante )

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bhai_MohinderSingh_GNSSJ.jpg


No continente africano estão contidos dois grandes desertos, o Saara
(maior do mundo) e o Kalahari. Estes desertos são formados pela presença
de montanhas no litoral do continente, as quais dificultam a penetração

de nuvens de umidade no interior do continente.
Desta maneira, a sociedade africana que vive uma temperaturade 45 

graus, um calor escaldante, onde as mulheres trabalham na agricultura e 
carregam feixes de árvore na cabeça, o turbante é chamado GéLé

palavra Ioruba para este envoltório usado na cabeça (Ori)das mulheres
como uma indumentária feminina para proteção contra o sol. 

São bem encaixados na cabeça juntamentecom pequenas rodilhas de 
tecido.



O turbante é mais que uma cabeça(Ori) coberta, é uma forma de 
proteção,respeito e arte, elaborado com grande variedade de cores e 
estampas. 



Tecidos geralmente duros  chamados Aso-oke(o verdadeiro feito em tear de 
seda)Brocado (algodão) e Damasco. Os matérias usados vem com grande 
variedade de cores padrões e texturas. Quanto maior o tecido maior será a 
habilidade. Desta forma, os Gèlés podem ter de 1 metro e 20 centímetros de 
comprimento com 1 metro de largura até 1 metro e 80 centímetros de 
comprimento. A sua elaboração depende da forma que as mãos e posicionam e 
até conferem o status espiritual da firmeza de sua maturidade e autoestima. 



Turbante
Africano Gèlè
para festas de 
gala



Amarrar um Gèlé é uma forma de 
arte que requer prática, paciência e 
um braço tonificado mas, depois de 

amarrado faz qualquer mulher ter
uma aparência de realeza e um ar

de supremacia estética. Eles podem
ser usados em diversas situações
trabalho, religioso ou cerimônias

festivas.
Dentro da filosofia de vida ioruba a 
cabeça é sagrada por ser o local 

onde surgem todas as 
transformações da vidado homem
e ela deve estar sempre protegida e 
valorizadaatravés da beleza de seus
adereços e a manutenção de bons

pensamentos. 



. Sendo assim, a força de 
um ser está em sua cabeça.
A força dos turbantes 
atravessa com resistência o 
tempo. Para os iorubás 
Turbante é o símbolo da 
resistência para existência 



o uso do turbante na moda começou aproximadamente, 
em 1930, com o estilista Paul Poiret, bastante conhecido 
no século passado, que trouxe a novidade para as 
grandes estrelas hollywoodianas.
No Brasil, quem disseminou essa moda foi a Carmem 
Miranda e acabou ficando muito famosa por causa deles. 

“Durante a Segunda Guerra, as mulheres começaram a 
usar os turbantes para disfarçar os cabelos que não 
podiam ser bem tratados como antigamente, porque 
neste período o acesso aos produtos de beleza era 
limitado e o turbante era usado para esconder os cabelos 
mal tratados”,



Mulher usando 
turbante, em pintura 
de Jacomo Pontormo

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Jacopo_Pontormo_049.jpg


Carmem Miranda 
que disseminou a 
moda dos 
turbantes no Brasil



com o passar do tempo, a tendência dos turbantes
continuou com alguns adeptos e hoje em dia, por 

causa das últimas temporadas em desfiles
internacionais, o acessório chegou com força total. 
“Grandes nomes da moda internacional e nacional, 

apostaram na tendência e trouxeram de volta os
turbantes para as passarelas”.



EM QUALQUER LUGAR DO MUNDO SE 
VÊ ALGUMA MULHER USANDO O 
ACESSÓRIO COMO TENDÊNCIA DE 
MODA.
EMBORA SEJA MAIS  RELEVANTE QUE 
UMA  SIMPLES TENDÊNCIA

http://xicogoncalves.com.br/wp-content/uploads/2017/02/turbante1.jpg


O turbante é uma forma de proteger a força de nossas
cabeças e fazer com que nossos pensamentos se tornem mais
claros e focados em nossos desejos. Ele blinda a cabeça para 

nos tornarmos mais sadios e fortes, contribui muito para 
acalmar as nossas dificuldades na vida e sua beleza melhora a 

nossa autoestima



O Projeto Oficina de Turbantes Africanos tem como objetivo ajudar a 
melhorar a autoestima das mulheres que  perderam os cabelos.

O turbante na cultura africana é um símbolo de resistência e 
nobreza da cabeça, a parte mais importante do corpo humano.
Para os africanos a cabeça(Ori) é a grande responsável pela cura 
de todos os problemas de nossa existência e deve ser respeitada e 

enfeitada sempre.




