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   TERMOS CHAVE AICI  
 

  
Chamada anteriormente de “Glossário”, esta lista é um recurso de extremo valor tanto para consultores de 

imagem experientes quanto para os que estão se preparando para o exame AICI CIC. Esta é uma listagem 

de termos selecionados que se aplicam a indústria da imagem, e irá ajudar a determinar como um termo é 

definido dentro do contexto das AICI Core Competencies no exame AICI CIC. Não estão incluídos aqui 

termos de styling de peças. Para isso recomendamos que você adquira um dicionário de termos de moda 

para se familiarizar com tais termos. 

  

AICI Key Terms  
 

  
Formerly referred to as the “Glossary”, this listing is an invaluable resource for both established image 

consultants and those studying to prepare for the AICI FLC Exam.  This is a selected listing of key terms as 

they apply to the image industry.  It will help you determine how a term is defined within the context of the 

AICI Core Competencies and the AICI FLC Exam. This listing of key terms does not include garment 

styling terms.  It is recommended that you acquire a fashion dictionary to become familiar with these terms. 

  
 

A 
 

Estampas abstratas: estampas com formatos livres, em áreas com cor ou linhas e formas fluidas. 

Estampas abstratas não representam ou são relativas a nada natural ou feito pelo homem. 

Abstract patterns Free-form prints, in patches of color or flowing lines and shapes.  Abstract patterns do 

not represent or relate to anything natural or man-made  

 

Cores de Destaque: Cores vivas, fortes ou intensas. As cores de destaque são mais brilhantes que a 

maioria das cores neutras de um guarda roupa. 

Accent colors Bright, strong, or intense colors.  Accent colors are brighter than most wardrobe neutral 

colors combined with them. 

 

Combinação de neutro acentuado: harmonia da combinação de uma cor com um ou dois tons 

acromáticos 

Accentuated neutral color schemes the harmony of any one chromatic hue in combination with one or 

more achromatic colors. 

 

Acessórios: artigos de vestuário como sapatos, meia- calca, bolsas, cintos, chapéus, luvas, joias e lenços. 

Acessórios são usados para completar ou dar acabamento a um look. 

Accessory/Accessories Articles of dress such as shoes, stockings, handbags, belts, hats, gloves, jewelry, 

and scarves.  Accessories are needed or added to complete or finish and enhance an outfit.  

 

Climatização: Ajuste gradual a climas extremos, especialmente quanto a temperatura e humidade. 

Acclimatization  The gradual adjustment to extremes of climate, particularly temperature and humidity.  
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Acetato: nome genérico dado a fibra sintética da celulose. O acetato se assemelha a seda. 

Acetate  Generic name for a man-made or manufactured fiber made from cellulose.  Acetate resembles 

silk. 

 

Cores neutras/ acromáticos: Cores neutras sem matiz ou pigmento. Cores acromáticas incluem preto, 

branco e cinza. 

Achromatic colors  Neutral colors without hue or pigment.  Achromatic colors include black, white, and 

gray.  

 

Acrílico: Nome genérico para uma fibra sintética de material polímero. O acrílico se assemelha à lã, é o 

sintético mais quente e é usado em suéteres, meias esportivas e qualquer artigo que substitua a lã. 

Acrylic  Generic name for a man-made or manufactured fiber made from polymer material.  Acrylic 

resembles wool, is the warmest synthetic, and is made into sweaters, athletic socks, and anything fleecy. 

 

Teoria Aditiva da Cor: teoria de cor-luz em que a mistura de todas as cores primárias resulta em branco, 

pois todos os comprimentos de ondas claras são adicionadas e refletidas na mistura.  

Additive color theory  Lighting color theory in which the mixture of all primary hues in light result in 

white because all light wavelengths are added and reflected in the mix 

 

Teoria do adorno: O motivo principal para a origem da vestimenta para decoração e ornamentação do 

corpo. Formas de adorno são universais e podem ser permanentes ou temporárias, mudando de acordo com 

a moda dominante na sociedade. Está relacionada a necessidades e valores estéticos.  

Adornment theory  A primary motive for the origin of clothing, for the decoration and ornamentation of 

the body.  Forms of adornment are universal and may be permanent or temporary, to be frequently changed 

according to the prevailing fashion within the society.  Relates to aesthetic needs and values.  

 

Realces: Elementos de design usados de maneira que parecem avançar ou saltar. Os elementos de realce 

são geralmente dominantes e os primeiros a serem notados. 

Advance/Advancing  Elements of design used in ways that appear to move toward or jump out at you are 

said to advance.  Advancing elements are generally dominant and noticed first.  

 

Necessidade estética do vestuário: Necessidades humanas descritas em termos de elementos artísticos e 

princípios de design.  

Pessoas com necessidades estéticas usam roupas como meio de expressão artística, criativa, comunicação 

ou fonte de beleza. Está relacionada a valores estéticos. 

Aesthetic clothing needs  Human needs described in terms of the artistic elements and principles of 

design.  People with aesthetic needs use clothing as a medium for artistic, creative, self-expression and as a 

source of beauty.  Relates to aesthetic values.  

 

Valores estéticos: apreciação da beleza e harmonia na aparência. Uma pessoa com altos valores estéticos no vestir 

deseja roupas com ótimo design, com beleza e harmonia no uso de linhas, formas, cores, texturas e estampas. 

Aesthetic values  An appreciation for the appearance of beauty and harmony.  A person with high aesthetic values 

in dress desires clothing that is well-designed, with beauty and harmony in the use of line and shape, color, texture, 

and pattern.   

 

Pós- imagem: uma resposta fisiológica a cor. Após exposição prolongada a uma cor intensa, o olho 

apresenta fadiga e automaticamente se adapta impondo um pós-imagem na cor complementar para 

promover descanso. 

After-image  A physiological response to color.  With prolonged viewing of an intense color, the eye 

becomes fatigued and automatically adapts itself by imposing an after-image in the complementary hue to 

rest the eye. 

 

Peça em formato triangular ou em A: Vestido ou saia na forma de um “A”. A peça é mais estreita nos 

ombros ou na cintura e mais larga dos lados até a barra. 

A-line or triangular shape garment  Dress or skirt that forms the shape of an “A.”  The garment is narrow 

in the shoulder or waist, with added width at the sides to flare away from the body at the hemline. 
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Ajustes: alterações feitas ao tamanho, comprimento, largura ou estilo de uma peca para que ela fique com 

caimento apropriado. 

Alterations  Changes made in the size, length, width, or style of a garment to provide a more proper fit. 

 

Alternativas: variações na maneira universalmente aceitável de vestir dentro de um grupo ou sociedade. 

Alternatives  Variations in universally accepted dress within a social group or society. 

 

Estampa total: estampados, quadriculados ou xadrezes que são vistos de forma idêntica de qualquer 

direção em que se olhe. Estampas totais tem um ritmo metódico, formal e regular, guiando a atenção por 

toda a estampa. 

All-over patterns  Prints, checks, or plaids that appear the same from any direction you look at them.  All-

over patterns have a methodical, formal, regular rhythm, leading attention easily throughout the pattern.  

 

Tecidos para todas as estações: tecidos leves ou médios que podem ser usados por pelo menos três 

estações do ano. 

All-season fabrics  Light to medium weight woven and knit fabrics that you can wear at least three seasons 

of the year.  

 

Esquema de cores análogas: harmonia de dois, três ou quatro cores que são vizinhas no círculo cromático. 

Todas as cores têm uma matiz em comum. Elas podem ser combinadas em diferentes valores, intensidades 

e níveis de temperatura quente/ fria. 

Analogous color schemes  The harmony of two, three, or four hues that lie next to one another on the color 

wheel.  All colors have one hue in common.  They may be used in varYin values, intensities, and degrees 

of warm and cool.  

 

Tons análogos: Cores que são vizinhas no círculo cromático. Os tons análogos estão diretamente 

relacionados entre si por terem um tom em comum. 

Analogous hues  Hues that lie next to one another on the color wheel.  Analogous hues are closely related 

to one another in character, having a hue in common.   

 

Formas angulares: espaços fechados com linhas retas. 

Angular shapes  Spaces enclosed with straight lines. 

 

Peça de roupa: termo genérico que inclui artigos masculinos, femininos e de crianças. 

Apparel  A generic term that includes men’s, women’s, and children’s clothing.  

 

Aparência: A forma exterior visível de uma pessoa ou coisa. Outra palavra que significa “imagem” 

Appearance  The visible or exterior look of a person or thing.  Another word meaning “image.” 

 

Aplicação: um adorno feito separadamente e depois costurado à peça. Aplicação é o processo de costurar 

um pequeno pedaço de tecido a uma peça com propósitos decorativos. 

Appliqué  A cut-out design made separately and then sewn onto a garment.  Appliqué is the process of 

sewing a small piece of fabric to a garment for a decorative purpose  

 

Acessível/ receptivo: quem mostra abertura para interação amigável com os outros. Acessível é uma 

palavra usada para descrever o efeito “suavizante” de roupas desestruturadas. 

Approachable/Receptive  Showing evident openness to friendly interaction with others.  Approachable is 

a word used to describe the “softening” effect of untailored clothing.  

 

Apropriado, adequado: Próprio ou adequado para uma ocasião, propósito ou pessoa em particular, de 

acordo com a idade, gênero, personalidade, valores e papéis dessa pessoa. Apropriado é relacionado 

proximamente a valores e necessidades sociais. 

Appropriate  Proper or suitable for a particular occasion, purpose, or person.  Cultural or expected dress 

for the occasion and for a person’s age, gender, personality, values, and roles.  Appropriate is closely 

related to social needs and values.  
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Xadrez Argyle: estampa xadrez em forma de diamante comumente tricotado no tecido. 

Argyle  A diamond-shaped pattern commonly knitted or woven into the fabric.  

 

Equilíbrio assimétrico: Cada lado de uma peça é diferente, o lado direito é diferente do lado esquerdo. O 

equilíbrio assimétrico também é chamado de equilíbrio informal. 

Asymmetrical balance  Each side of a garment is different.  The right side of the garment is different from 

the left side of the garment.  Asymmetrical balance is also referred to as informal balance 

 

Autentico: Que se apresenta de forma verdadeira, genuína e correta. Ter integridade visual é se parecer 

com quem nós dizemos que somos, e não de forma falsa ou artificial. 

Authentic  Presenting the self in a manner that is true, genuine, and rightful.  Having visual integrity is a 

matter of looking like who we say we are, not a phony, false, or fake. 

 

Autoritário, assertivo: Que demonstra poder evidente de influenciar pensamentos, opiniões ou 

comportamentos. Autoritário descreve o efeito de “poder” e “força” das roupas de alfaiataria. 

Authoritative/Assertive  Showing evident power to influence thought, opinion, or behavior.  Authoritative 

is a word used to describe the “power” or “strengthening” effect of tailored clothing.   
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B 
 
Fundo ou Espaço negativo: áreas de cor sólida atrás dos desenhos e motivos de um tecido estampado. 

Background area or negative space  Areas of solid color behind the motifs on a patterned fabric.  

 

Equilíbrio: sensação de estabilidade resultante da distribuição ou agrupamento harmônico de linhas, cores, 

formas, texturas e estampas em uma peça o look. Equilíbrio é um princípio de design, um objetivo a ser 

atingido. 

Balance  A feeling of equilibrium, the result of how lines, shapes colors, textures, and patterns are used to 

break up an area or space and how they are distributed or grouped within a garment or an outfit.  Balance is 

a principle of design, a goal to achieve.  

 

Básicos: Roupas simples em design, com poucos detalhes ou nenhuma decoração. Peças fundamentais de 

um guarda roupa que não atraem atenção para si mesmas. Peças básicas podem parecer mais formais ou 

mais relaxadas. 

Basics  Clothing styles simple in design, with few details and no decoration.  The core pieces of a wardrobe 

that do not attract attention to themselves.  Basics are easily dressed up or down, made to appear more 

formal or more relaxed.  

 

Trama de cestaria: variação de tecido simples, com duas ou mais tramas passando por cima ou por baixo 

do mesmo número de fios. 

Basket weave  A variation of the plain weave with two or more filling yarns passing over and under the 

same number of warp yarns. 

 

Peça em forma de sino: vestido ou saia que possui formato de sino. A peca curva-se para fora na altura da 

cintura ou quadril e tem caimento como um sino. 

Bell-shaped garment  Dress or skirt that forms the shape of a bell.  The garment curves outward at the 

waist or hip and hangs in the shape of a bell.   

 

Corte no viés: sentido diagonal do tecido. O verdadeiro viés está em um ângulo de 45 graus no sentido 

longitudinal e transversal do tecido. Peças cortadas no viés caem de forma fluida ao longo do corpo. 

Bias grain/Bias cut  The diagonal grain of fabric.  True bias lies at a 45 degree angle to the lengthwise and 

crosswise grain in fabric.  Garments cut on the bias drape fluidly and beautifully across the body 

 

Análise de Tipo Físico: Estudo de tamanho do corpo ou escala, forma e proporções com o propósito de 

selecionar roupas harmoniosas. A análise de tipo físico é um dos serviços da consultoria de imagem. 

Body or figure analysis  The study of body size or scale, shape, and relative proportion for the purpose of 

selecting harmonious clothing styles.  Body or figure analysis is an image service.  

 

Imagem corporal: percepção de nosso ser físico. Imagem corporal é a imagem mental, as ideias e 

sentimentos que as pessoas tem sobre seu tamanho, forma, forca, coloração e características. 

Body image  Perception of the physical self.  Body image is the mental picture, ideas, and feelings people 

have about body size, shape, strength, coloration, features.  

 

Linguagem corporal: Comunicação não verbal do corpo. Linguagem corporal inclui mensagens ou 

declarações transmitidas através da postura, poses, forma de caminhar, gestos, expressões faciais, contato 

visual e aperto de mãos. 

Body language  Non-verbal communication by the body.  Body language includes messages or statements 

conveyed through posture, stance, gait, gestures, facial expressions, eye contact, and hand-shake.  

 

Estampa localizada nas bordas: o posicionamento de uma estampa ou motivo dominante posicionado nas 

bordas de uma peça. A estampa nas bordas forma um padrão nas barras, punhos, colarinho ou na abertura 

central de uma peça. 

Border print  The arrangement of a dominant print or motif positioned along one garment edge.  A border  

print forms a distinct border pattern along a hem, cuff, collar, and/or center-front opening.  
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Boutique: Uma pequena, geralmente exclusiva loja de roupas, como imagem de moda e acessórios forte.  

Boutique  A small, generally chic clothing shop, featuring a strong fashion image in clothing and 

accessories for women.  

 

Quebra de calças: o vinco formado entre o final de calcas quando elas suas barras tocam o topo dos 

calcados. 

Break  The soft fold formed in the bottom of trousers, slacks, or pants when they touch the top of the shoe.  

 

Fazenda: trama lisa, justa porém flexível, com nervuras finas na direção transversal. Fazendas são 

comumente usadas para fazer camisas. 

Broadcloth  A plain weave, closely woven yet pliable fabric with a fine rib in the crosswise direction.  

Broadcloth is commonly used in making shirts.  

 

Brocado: tecido rico e pesado com padronagem elaborada. Brocado é tradicionalmente usado na confecção 

de roupas elegantes de noite. 

Brocade  A rich, heavy fabric with an elaborate raised pattern woven into the fabric.  Brocade is 

traditionally used in making dressy evening clothes. 

 

Casual Profissional: Conceito contemporâneo de alfaiataria mens rígida ou informal para profissionais. 

Roupas business casual são menos estruturadas e podem ser vestidas com ou sem blazer de um conjunto ou 

gravata para homens. 

Business casual  Contemporary concept of softly tailored or relaxed sport-dress for professionals.  

Business casual clothes are less structured and worn with or without an unmatched jacket layer or tie for 

men. 

 

Business Formal: Conceito tradicional de costume de alfaiataria para profissionais. São roupas mais 

estruturadas e geralmente usadas com blazer e calca de mesmo tecido e gravatas para homens. 

Business formal  Traditional concept of tailored suit dressing for professionals.  Business formal or career 

clothes are more structured and generally worn with a matching jacket layer, and tie for men.  
 

C 
 
Lã de camelo: fibras especiais obtidas do camelo bactriano da Ásia. A partir da lã do camelo se faz um 

tecido suave e luxuoso usado em jaquetas e casacos. 

Camel’s hair  Sportive specialty fibers obtained from the Bactrian camel of Asia.  Camel’s hair makes into 

soft, luxurious fabric for jackets and coats. 

 

Camuflagem: qualquer artifício usado para esconder, disfarçar ou confundir. Roupas podem ser 

efetivamente usadas para confundir ou modificar a percepção, camuflar ou disfarçar alguma característica 

que não seja considerada a ideal. 

Camouflage  Any device used to conceal, disguise, counter, or mislead.  Clothing may be effectively used 

to mislead or counter perception, camouflage or conceal a figure variation considered less than ideal. 

 

Lei de Etiqueta de Conservação das pecas: lei americana sancionada pela Federal Trade Comission que 

exige instruções claras de lavagem e secagem de todas as peças de roupa (exceto meias) 

Care labeling rule  An American law issued by the Federal Trade Commission that requires clear and 

detailed instructions for the cleaning and drying of all clothing (except hosiery). 

 

Cashmere: Lã especial, fina e suave provenientes de camadas profundas da cabra cashmere nativa da 

Índia, Paquistão e outros países asiáticos. Do cashmere são feitos tecidos para suéteres, jaquetas e casacos 

macios e luxuosos. 
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Cashmere  Fine, downy, specialty wool from the under layer fibers of the cashmere goat native to India, 

Pakistan, and other Asian countries.  Cashmere makes into soft, luxurious fabric for sweaters, jackets, and 

coats. 

 

Roupas casuais: Roupas mais relaxadas, de caimento solto e usadas após o trabalho. Roupas casuais 

incluem camisas esportivas e camisetas. 

Casual clothing  Informal, more relaxed, loose-fitting clothing intended for after work hours.  Casual 

clothing includes sport shirts, camp shirts, and t-shirts. 

 

Fibra de celulose: fibras compostas ou derivadas de celulose proveniente de plantas como algodão, linho e 

pedaços de madeira.  

Cellulosic fibers  Fibers composed of or derived from cellulose that comes from plants such as cotton, flax, 

and wood chips. 

 

Cadeia de Lojas: Lojas especializadas operadas por um proprietário central. As mercadorias são 

praticamente as mesmas dentro de todas as lojas da rede. 

Chain store  Specialty stores owned and operated by a central owner.  Merchandise is essentially the same 

within all company stores.  

 

Risca de Giz: Padrão de listras em branco ou outra cor clara similar às marcas feita com giz de alfaiate. 

Chalk stripe  A stripe pattern in white or another light color similar to the mark made with a tailor’s chalk.  

 

Challis: tecido maleável, leve e liso. Challis são geralmente estampados e usados para saias e vestidos de 

qualidade. 

Challis  A soft, lightweight, plain weave fabric.  Challis is generally printed and used for high quality skirts 

and dresses. 

 

Cambraia: tecido feito de algodão ou mistura fibras, semelhante ao musseline. A cambraia é usada para 

camisas casuais. 

Chambray  A plain weave cotton or blended fabric, much the same as muslin.  Chambray is used for 

casual sports shirts. 

 

Cetim Charmeuse: tecido leve e lustroso, com acabamento acetinado de um lado e sem brilho no avesso. 

Charmeuse  A lightweight, lustrous fabric, with a smooth satin finish and dull backside.  Charmeuse 

drapes beautifully and is often used for quality blouses.  

 

Chemise: Peça única feminina usada por baixo ou modelo de vestido reto e largo. 

Chemise  A woman’s one-piece undergarment or a loose straight-hanging dress. 

 

Chiffon: tecido transparente, relativamente firme apesar de sua aparência delicada. O chiffon é usado em 

blusa e vestidos em ocasiões especiais. 

Chiffon  Sheer, transparent fabric, relatively strong despite its filmy appearance.  Chiffon is used for 

special occasion blouses and dresses. 

 

Calça Chino: calça casual masculina feita de sarja. Chinos também podem ser chamadas de “khakis”. 

Chinos  Casual men’s pants made from chino fabric.  Chinos are ften called “khakis.” 

 

Chenille: tecidos feitos do entrelaçamento de fibras curtas de chenille projetadas para todos os lados. 

Chenille  Woven or knitted fabric made from soft, fuzzy chenille yarns that feature short fibers projecting 

on all sides. 

 

Cromático: Cores com matiz. Pertencente ou relacionado à cor. 

Chromatic  Colors with hue.  Having or pertaining to color. 

 

Civilidade: Refinado, com boas maneiras ou comportamento, respeito e moderação. A arte de dizer “por 

favor” e “obrigada”. 
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Civility  Refined, polite manner or behavior.  Courteousness or politeness due to respect.  The art of saying 

“Please” and “Thank you.”   

 

Clássicos: Estilo de roupas que não são extremas, que tem bom caimento para a maioria dos tipos de 

corpos e satisfaz as necessidades da maioria das pessoas. Clássicos costumam estarem disponíveis e são 

aceitos por longos períodos de tempo. 

Classics  Clothing styles that are not extreme, that fit and flatter most figures and satisfy many needs for 

many people.  Classics therefore continue to be available and acceptable over a long period of time. 

 

Estilo Yang Clássico: uma categoria da classificação Yin/ Yang. Estilo pessoal clássico autoritário, 

convencional, prático, confiante, organizado e refinado. Essa categorização se refere a homens e mulheres. 

Classic Yang  A category on the Yin/Yang continuum.  Classic personal style types are characterized as 

authoritative, conventional, practical, poised, orderly, and refined.  This category applies to men and 

women. 

 

Cliente: Um consumidor pagante. 

Client  A paying customer  

 

Estilo de roupa: O estilo de uma roupa é criado pelas linha, formas, silhuetas e detalhes de design de pecas 

e acessórios. O estilo das roupas pode comunicar um efeito particular na aparência de quem as veste. 

Clothing style  Created by line and shape, the silhouette and design detail of garments and accessories.  

Clothing style can communicate a particular effect in appearance.  

 

Capsula/ Casulo: pequeno grupo de roupas e acessórios coordenados que podem ser combinados de várias 

maneiras para criar diversos looks diferentes. 

Cluster/Capsule/Module  A small group of coordinated clothes and accessories that can be combined in 

many different ways to create many different outfits  

 

Combinações: o processo de coordenar um grupo de roupas e acessórios. É uma estratégia de gestão de 

guarda roupas com intenção de guiar a seleção e coordenação de roupas para suprir necessidades 

individuais. 

Clustering  The process of coordinating a group of clothes and accessories.  Clustering is a wardrobe 

strategy intended to guide the selection and coordination of clothing to meet individual needs.  

 

Colegas: Profissionais da mesma área, incluindo membros da AICI. 

Colleagues  Related professionals including fellow AICI members. 

 

Cor: é um elemento de design, é a sensação física ou visual que experimentamos quando raios de luz de 

certos comprimentos estimulam a nossa retina. Cor é um termo que engloba as dimensões de matiz, valor e 

intensidade. 

Color  An element of design, color is a physical or visual sensation experienced when light rays of 

particular lengths stimulate the retina of the eyes.  Color is a term that embodies the dimensions of hue, 

value, and intensity.  

 

Análise Cromática: estudo da coloração da pele, olhos e cabelo de uma pessoa com o objetivo de 

selecionar cores harmoniosas em roupas e cosméticos. A análise cromática é um dos serviços da 

consultoria de imagem. 

Color analysis  The study of a person’s skin, eye, and hair coloration for the purpose of selecting 

harmonious colors in clothing and cosmetics.  Color analysis is an image service. 

  

Cosméticos com cor: produtos de maquiagem que possuem cor, usados para definir, refinar ou melhorar a 

aparência da face. 

Color cosmetics  Makeup products in colors, used to define, refine, and enhance the appearance of the face  

 

Material que não desbota (color fast): termo que significa que a cor de um tecido não irá debotar ou 

mudar após a lavagem, limpeza, exposição a luz, transpiração ou fricção. 
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Color-fast  A term meaning that the colors in a fabric will not fade or change with laundering, cleaning, 

exposure to light, perspiration, or rubbing 

 

Esquema de cores: forma tradicionalmente atrativa e harmônica de se combinar cores. Um esquema de 

cores é usado para coordenar uma coleção ou agrupamento de peças. 

Color scheme  A traditionally appealing and harmonious combination of colors.  A color scheme is used in 

coordinating a collection or cluster of clothes  

 

Círculo cromático: diagrama que mostra a relação entre as cores. O círculo cromático é usado como um 

guia para estudar e controlar os efeitos das combinações das cores.  

Color wheel  A diagram or chart that shows the relationship among hues.  A color wheel is used as a guide 

to study and control the effects of colors in combination. 

  

Pesquisa e comparação: O processo de buscar em diferentes marcas ou produtos similares para comparar 

preços, qualidade, características e serviços de determinadas lojas antes de comprar. 

Comparison shopping  The process of looking at different brands of the same or similar products in 

several stores to compare prices, quality, features, and store services before buying 

 

Cores complementares: Cores que estão localizadas em posições opostas no circulo cromático. Cores 

complementares são as mais opostas e contrastantes, uma sendo de um tom frio e a outra de um tom quente. 

Complementary hues  Hues that lie opposite one another on the color wheel.  Complementary hues are 

most opposite or contrasting in character, one being a warm hue and the other being a cool hue. 

  

Combinação de cores complementares: a harmonia contrastante de duas cores que estão localizadas em 

posições opostas no círculo cromático. As combinações de cores complementares podem ser usadas em 

diferentes valores, intensidades e temperaturas quente/fria. 

Complementary color schemes  The contrasting harmony of two hues that lie opposite one another on the 

color wheel.  Complementary color schemes may be used in varYin values, intensities, and degrees of 

warm and cool.  

 

Conformidade: comportamento de acordo ou em concordância com a opinião ou prática prevalescente. Na 

moda, conformidade fica evidente quando grupos inteiros ou populações escolhem adotar as mesmas 

formas de vestir. 

Conformity  Behavior in accordance or agreement with prevailing opinion or practice.  In fashion, 

conformity is evident as whole groups or populations choose to adopt the same manner of dress.  

 

Consumidor: a pessoa que compra e usufrui de produtos e serviços. 

Consumer  A person who buys and uses goods and services  

 

Transição: Linha continua entre grupos de opostos ou séries entre opostos, como no movimento 

transicional entre quente e frio, ou yin e yang. 

Continuum  A continuous line between a set of opposites or series between opposites, as in the transitional 

movement between warm and cool or Yin and Yang.  

 

Contraste: a diferença entre algo em comparação a outro objeto. O contraste se torna aparente quando se 

comparam linhas, formas, texturas e estampas.   

Contrast  The difference between one thing being compared to another.  Contrast becomes apparent when 

comparing lines, shapes, colors, textures, and patterns. 

 

Nível de contraste: usado para se comparar graus de diferença na coloração pessoal. O nível de contraste 

entre cabelos e tom de pele pode ser alto, médio ou baixo. 

Contrast level  Used in comparing degrees of difference in personal coloring.  The contrast level between 

hair and skin color may be high, medium, or low.   
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Cores frias: cores com ondas mais curtas, associadas com temperaturas frias da água. Cores frias absorvem 

mais luz e parecem se distanciar. Elas estão normalmente posicionadas à direita do circulo cromático e 

incluem verdes, azuis e roxos. 

Cool hues  Hues with shorter wavelengths, associated with the cool temperatures of water.  Cool hues 

absorb more light, and appear to recede.  They are generally positioned on the right side of the color wheel 

and include green, blue, and violet (purple). 

 

Veludo cotelê: Fibra macia, porém relativamente forte com nervuras verticais. O veludo cotelê é 

normalmente feito de algodão ou lã. 

Corduroy  A soft but relatively strong pile fabric with vertical ribs or wales.  Corduroy is usually made of 

cotton but now available in wool. 

 

Peças essenciais do guarda roupa: peças básicas de roupa usadas pra construir uma cápsula/ casulo de 

pecas coordenadas. Geralmente a peças essenciais são um conjunto de qualquer tecido ou estilo, para 

mulheres incluindo calca, saia e blazer. 

Core wardrobe pieces  Basic pieces of clothing used to build a cluster/capsule of coordinated clothing 

around.  Often, core pieces are a matched suit of any fabric and personal style, for women including both 

pants and skirt, and jacket. 

 

Custo por utilização: O custo total de uma peça dividido pelo número de vezes em que foi usada resulta 

no custo aproximado de utilização da peca.  

Cost-per-wearing  The total cost of a garment, divided by the number of times worn, equals the 

approximate cost of the garment each time worn. 

 

Figurinos: Estilos de roupas com detalhes ou design decorativo, que não podem ser modificadas 

facilmente de acordo com a personalidade, humor ou ocasião. 

Costume clothes  Clothing styles that are detailed or decorated in design, thus preventing their look from 

being easily changed according to personality, mood, or occasion. 

 

Traje: Um look completo, incluindo os acessórios coordenados. 

Costume/Ensemble  A complete outfit, including coordinated accessories. 

 

Bijuteria: Feitas para serem usadas de acordo com a moda, bijuterias são geralmente feitas de materiais 

mais baratos e as vezes contem pedras artificiais. 

Costume jewelry  Designed for wear with current fashions, costume jewelry is usually made from 

inexpensive material and sometimes containing artificial stones. 

 

Algodão: Fibra natural obtida do algodoeiro. 

Cotton  A natural cellulosic fiber obtained from the cotton plant. 

 

Equilibrar: introduzir um elemento de design para contrastar, camuflar, minimizar ou evitar um efeito 

existente. A característica a ser equilibrada pode ser considerada desejada ou não. O processo de equilibrar 

está relacionado a estilo, cor, textura ou seleção de estampas para um indivíduo. 

Countering  To introduce an opposing element of design to contrast, camouflage, minimize, or avoid an 

existing effect or characteristic.  The characteristic to be countered may be considered desirable or 

undesirable.  The process of countering relates to style, color, texture, or pattern selection for the 

individual. 

 

Costureiro (alta costura): estilista que cria pecas originais e personalizadas de alta costura para seus 

clientes. Os costureiros costumavam ser os donos de suas “maisons”. 

Couturier  A fashion designer who creates original, custom designed high fashions for individual clients.  

The couturier usually owns the fashion house. 

 

Criativo/ criatividade: que demonstra imaginação ou inventividade. A habilidade criativa no vestir 

assume originalidade de pensamento, expressão ou uso. 
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Creative/Creativity  Showing artistic imagination or inventiveness.  Creative ability in dress assumes 

originality of thought or expression and use. 

 

Crepe: tecido liso com fibras firmemente torcidas para criar uma superfície enrugada com acabamento 

mate. O crepe é geralmente usado em roupas para ocasiões especiais. 

Crepe  A plain weave fabric, woven with tightly twisted yarns to create a crinkled surface with a dull 

finish.  Crepe is generally used in special occasion clothes. 

 

Cultura: as ideias, costumes, tradições e habilidades de um grupo que são passadas de geração à geração, 

como na cultura Europeia, Asiática ou cultura corporativa. A cultura afeta a seleção de pecas de roupa, sua 

aceitação ou rejeição.  

Culture  The ideas, customs, traditions, mores, skills of a social group that are transferred or passed along 

from generation to generation, as in European culture, Asian culture, or corporate culture.  Culture affects 

clothing selection and acceptance or rejection. 

 

Linhas curvas: Linhas arredondadas. Linhas curvas vão desde pequenas ondas a linhas totalmente 

circulares. 

Curved lines  Rounded lines.  Curved lines range from slight waves to full-rounded circular lines. 

 

Formas arredondadas: são formas com algum grau de curvatura à formas fechadas, desde ondas a 

círculos completos. 

Curved shapes  These shapes have some degree of roundness to the enclosure of space, from wavy free-

forms to complete circles. 

 

Costumes/ Customizado: 1) Maneira tradicional ou convencional de se agir, incluindo formas de vestir e 

higiene 

2) algo, como pecas de roupa, feito para um indivíduo em especial. Também chamado de “sob medida”. 

Custom/Customs  1) Traditional or conventional ways of doing things, including dress and grooming 

within a cultural group.  2) Something, such as clothing, made for a specific individual.  Also called made-

to-measure or bespoke  

 

Customizar: O processo de modificar um produto por design, estampa, tecido, construção ou coordenação 

conforme pedido. 

Customize  Make to order.  The process of modifying a product by design, pattern, fabric, construction, or 

coordination.  

 

 

D 
 
Pence: uma dobra costurada no tecido que cria uma forma em uma peca, para que ela se ajuste bem a uma 

curva do corpo. Geralmente as pencas são posicionadas no busto, ombros e quadril. 

Dart  A stitched fold in the fabric that creates shape and fullness in a garment area to fit a curve of the 

body.  Fitting darts are commonly positioned over the bust, shoulder, and hip. 

 

Linhas decorativas: Formadas quando botões, abas de bolsos, enfeites ou outros detalhes são aplicados na 

superfície de uma roupa. As linhas decorativas guiam o olhar ao longo da peça. 

Decorative lines  Formed when buttons, pocket flaps, trim, or special stitching are applied to the surface of 

a garment.  Decorative lines lead the eye throughout the garment  

 

Mecanismos de defesa: Estratégias de proteção usadas por indivíduos para manterem sua autoimagem ou 

autoestima frente a pressões sociais, ansiedade, traumas. As roupas podem ser facilmente usadas, 

geralmente de forma inconsciente, para distorcer ou negar a realidade para proteção da autoimagem. 
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Defense mechanisms  Protective strategies used by individuals to maintain self-image or self-esteem 

against social pressures, anxiety, or trauma.  Clothing is easily used, generally unconsciously, to distort or 

deny reality to protect self-image. 

 

Estilo delicado/ Ingênuo Yin: uma categoria da classificação Yin/ Yang. Estilo pessoal delicado são 

caracterizados por parecerem eternamente jovens, amigáveis, gentis, inocentes e receptivos. Essa 

categorização se refere apenas a mulheres. 

Delicate/ Ingénue Yin  A category on the Yin/Yang continuum.  Delicate personal style types are 

characterized as forever young, approachable, gentle, innocent, and receptive.  This category applies to 

women only./ ESTILO DELICADO/ INGÊNUO YIN 

 

Lojas de departamento: lojas que possuem uma grande variedade de mercadorias, incluindo roupas e 

acessórios. Lojas de departamento geralmente oferecem também diversos serviços aos consumidores.   

Department stores  Retail stores that carry a wide variety of merchandise, including clothing and 

accessories.  Department stores generally offer a variety of customer services. 

 

Design: a combinação de elementos de design: linha, forma, cor, textura e estampas usadas para criar um 

estilo ou conceito de moda. 

Design  The arrangement of the design elements line, shape, color, texture, and pattern as used to create a 

fashion style or concept.  

 

Folga de design: tecido adicionado ao design de uma peça para acrescentar um certo preenchimento 

necessário a um estilo ou silhueta. 

Design ease  Additional fabric incorporated into a garment design to provide its particular amount of 

fullness needed for the style or silhouette. 

 

Estilista: criador de formas originais de se usar tecidos, roupas e acessórios, ou novas versões de estilos 

existentes. 

Designer  A person who creates original styling in fabric, clothing, and/or accessories, or new versions of 

existing styles. 

 

Linhas diagonais: Linhas inclinadas em ângulos.  

Diagonal lines  Lines that slant at an angle.  

 

Tipo físico em formato diamante: Biotipo em que o corpo é mais largo na região mediana, cintura e área 

mais alta do quadril e mais estreito nos ombros e pernas mais finas. O busto é geralmente menos e o 

bumbum mas reto. 

Diamond figure type  The body is larger and wider in the midriff, waist, and high hip area, narrower in the 

shoulders and hip/thigh area, with a high hip curve and slim legs.  The bust is often smaller and the 

buttock’s flatter. 

 

Roupas em formato de diamante: Roupas com design arredondado no centro. A peça é mais estreita nos 

ombros e barras em comparação ao centro mais largo. A cintura geralmente não é definida.  

Diamond-shaped garments  Clothing styles designed with soft fullness around the middle.  The garment 

is narrower in the shoulders and at the hem, as compared to a larger mid-secton.  The waist is not generally 

defined.  

 

Diplomacia: habilidade em lidar com pessoas com tato e sem emoções.  

Diplomacy  Skill in dealing with people, in a tactful and unemotional manner.  

 

Arranjo/ Estampa bidirecional: estampa com direção para cima e para baixo. Os padrões parecem 

diferentes quando vistos de pontas opostas.  

Directional print or two-way arrangement  A fabric pattern with an up and down direction.  The two-

way pattern appears different when viewed from opposite edges./ ESTAMPA BIDIRECIONAL  
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Outlet: loja que vende mercadorias que sobraram de estações anteriores, amostras ou que tem qualidade ou 

preços abaixo do original. Alguns outlets também prestam serviços aos consumidores. 

Discount store  A store that sells merchandise leftover from previous seasons, samples, and flawed 

“seconds” at lower than original or standard prices.  Discount stores provide few customer services. 

 

Diversidade: a existência de diferenças ou variações de maneiras, como as formas de vestir e etiqueta se 

diferenciam umas das outras.  

Diversity  The existence of differences or variety in mode and manner, such as differing from one another 

in customs of dress and etiquette. 

 

Dominante/ dominância: qualquer elemento que atraia o olhar em primeiro lugar e mantenha a atenção 

por mais tempo é chamado de elemento dominante. 

Dominant/Dominance  Whatever design element attracts the eye first and holds attention longer is said to 

be dominant. 

 

Estilo Yang Dramático: uma categoria da classificação Yin/ Yang. Estilo pessoal dramático é 

caracterizado por ser assertivo, sofisticado, que chama a atenção e possivelmente teatral ou exagerado. Essa 

categoria se aplica a homens e mulheres. 

Dramatic Yang  A category on the Yin/Yang continuum.  Dramatic personal style types are characterized 

as assertive, striking, sophisticated, and possibly theatrical or exaggerated.  This category applies to men 

and women  

 

Vestir/ vestido:1) termo coletivo que inclui peças de roupa ou qualquer adorn ao corpo. 2) vestuido e o 

nome dado a uma peça única do vestuário feminino. 

Dress  1) A collective term that includes all clothing and anything done to adorn the body.  2) Dress is also 

the name for a woman’s one- or two-piece garment. 

 

Código de vestimenta/ dress code: regras escritas ou não que regulam formas de vestir, o que deve ou não 

ser usado por um grupo de pessoas. 

Dress code  Written or unwritten rules regarding standards of dress, what should or should not be worn by 

a group of people. 

 

Modista/ costureira: professional que faz costuras customizadas, alterações e reparos para outras pessoas 

mediante pagamento. 

Dressmaker  Expert professional who does custom sewing, alterations, and clothing repairs for others for a 

fee. 

 

Cores opacas, suaves: cores que são menos brilhantes ou menos saturadas que suas cores puras. O 

pigmento puro se torna opaco ou suave quando misturado ao cinza ou a sua cor complementar. 

Dull, muted tones  Colors less bright, less intense or less saturated than pure hues are called tones.  Pure 

pigment is toned down or dulled when mixed with gray or its complementary hue. 
 

E 
 
Folga: diferença entre a medida do corpo e a medida da peça original do estilista. Folga no caimento 

permite um espaço extra no comprimento e largura para que a peça tenha caimento confortável e não muito 

justo ao corpo. Folga no design: adição de elementos para dar amplitude a silhueta de uma peça por 

motivos de estilo.  

Ease  The difference between the measured size of the body and the measured size of the garment, as 

originated by the designer.  Fitting ease allows enough extra width and length so the garment will fit 

comfortably, not skin tight.  Fashion ease incorporates added fullness needed for the style of the garment.  

A straight skirt or European cut sport coat allows fitting ease only.  A flared skirt or American cut sport 

coat allows some fashion ease for a looser fit.   
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Eclético: movimento artístico ou prática caracterizada pela combinação de diferentes estilos. 

Eclectic  An artistic movement or practice characterized by combining a large variety of diverse styles.   

 

Valores econômicos: um indivíduo com altos valores econômicos escolhe investir em roupas práticas, 

básicas e clássicas que irão ajudar a economizar tempo, dinheiro e espaço. Valores econômicos são típicos 

de quem faz pesquisa antes de comprar. 

Economic values  An individual with high economic values chooses to invest in useful and practical, basic 

and classic clothing which serve to save time, effort, money, and space.  Economic values are typical of the 

comparative shopper. 

 

Ectomorfo: Tipo físico relativamente magro e longilíneo. 

Ectomorph  A relatively slim to thin body type, long and lean. 

 

Elementos de design: Meio usado para formar uma obra de arte. Os elementos de design incluem linha, 

forma, cor, textura e estampas. Discussões mas avançadas podem incluir espaço, forma e luz como 

elementos separados.   

Elements of design  The media or medium used in the design of an art form.  The elements of design 

include line, shape, color, texture, and pattern.  Advanced discussions may include space, form, and light as 

separate elements. 

 

Discurso de elevador/ apresentação de 30 segundos: Poucas frases bem elaboradas para descrever em 30 

segundos ou menos o que você faz e os benefícios de seus serviços.   

Elevator speech/30-second commercial  A few carefully crafted sentences describing in 30 seconds or 

less what it is you do and the benefits of your services.   

 

Bordado: costuras decorativas feitas a mão ou por máquina que cria padrões ou design nos tecidos. 

Embroidery  Decorative hand or machine stitching done with thread, floss, or yarn that creates a pattern or 

design on the fabric. 

 

Ênfase: ênfase é um principio de design que usa linha, forma, cor textura e/ ou estampas para criar um 

ponto focal dominante ou centro de interesse em uma peça ou look. Um lugar onde o olhar irá prestar mais 

atenção.  

Emphasis  A principle of design, emphasis is the use of line, shape, color, texture, and/or pattern to create 

a dominant focal point or center of interest in a garment or an outfit.  A place where the eye may focus 

attention.  

 

Endomorfo: um tipo físico curvilíneo e relativamente suave. 

Endomorph  A relatively soft, rounded body type. 

 

Empreendedor: a pessoa que inicia seu próprio negócio e que assume os riscos e gerenciamento de sua 

empresa. 

Entrepreneur  A person who starts his or her own business and who assumes the risk and management of 

the enterprise 

 

Ética: Conjunto de princípios para uma conduta correta. Aética está diretamente relacionada a honestidade 

e integridade pessoal e profissional. 

Ethics  A set of principles for right conduct.  Ethics are directly related to personal and professional 

honesty and integrity.  

 

Etiqueta: Código de comportamento social. Formas, maneiras ou regras estabelecidas por convenção socil 

ou comportamento esperado. 

Etiquette  A code of social behavior.  Forms, manners, or rules established by convention for socially 

acceptable or required behavior.   

 

Valores explícitos: Valores que um indivíduo tem plena consciência e que podem ser expressos de forma 

verbal. 
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Explicit values  Those values an individual is consciously aware of and can be expressed verbally. 

 

Valores exploratórios: um indivíduo com altos valores exploratórios gosta de explorar e experimentar novas e 

criativas maneiras de vestir. Gosta de parecer diferente e expressar sua criatividade na forma de se vestir é o mais 

importante. 

Exploratory values  An individual with high exploratory values likes to explore and experiment with new and 

creative or different ways of dressing.  Willing and wanting to appear different, expression of their creative self in 

dress is most important.   

 

 

F 
 

Tecido: material feito de fibras têxteis naturais ou artificiais por tramas, trançados e outras técnicas de 

entrelaçamento.  

Fabric  Cloth made from natural or man-made textile fibers or yarns by a process of weaving, knitting, 

braiding, netting, lace-making, felting, or bonding. 

 

Acabamento do tecido: qualquer tratamento especial dado ao tecido para mudar sua textura característica 

ou aprimorar sua performance- de forma temporária ou permanente. 

Fabric finish  Any special treatment to a cloth that changes its characteristic texture or improves its 

performance—temporarily or permanently. 

 

Formato de rosto: silhueta ou contorno do rosto e sua relação com formas geométricas- quadrado, 

retangular, triangulo, triangulo invertido, alongado, oval ou redondo. Formatos de rosto são determinantes 

para estilos e cortes de cabelos e aplicação de cores cosméticas. 

Face shape  Silhouette or outline of the face as it relates to geometric shapes—square, rectangle, triangle, 

inverted triangle, oblong, oval, or round.  Face shape is determined for purposes of hair styling and color 

cosmetics application. 

 

Entretela: pedaço de tecido costurado a uma peça para prevenir que ela se estique e para dar reforço/ 

acabamento às peças. Entretelas são aplicadas aos decotes, cavas sem mangas, aberturas de peças ou barras. 

Facing  A shaped piece of fabric sewn to garment edges to prevent stretching and to finish raw edges.  

Facings are applied at the neckline, sleeveless armholes, garment opening, or hem. 

 

Ponta de estoque: loja de um fabricante que vende sua própria mercadoria para o público, geralmente a 

preços reduzidos. A seleção de mercadorias pode incluir ecas com pequenos defeitos de fabricação.  

Factory outlet  A store owned by a manufacturer who sells only their own company apparel to the public, 

generally at reduced prices.  Selection may include seconds, somewhat damaged goods 

 

Fads/ modismos: novidades ou estilos de moda extremos que tendem a ter vida curta e ficam ultrapassados 

em poucos meses por serem impraticáveis. Normalmente tem elementos de design que são extremos de 

alguma forma. 

Fads  Novelty or extreme fashion styles that tend to be short-lived and outdated within a few months due to 

their impracticality.  Fads often feature design elements that are relatively extreme in some way. 

 

Moda: o estilo prevalecente. Tendência ou preferência sociocultural de muitas pessoas. Especificamente, 

moda é o estilo geral de vestimenta amplamente popular em uma época específica, aceita e usada pela 

maioria. 

Fashion  The prevailing style.  A socio-cultural trend or preference shared by many people.  Specifically, 

fashion is a general style of dress or particular clothing styles widely popular at any given time, accepted 

and in use by a majority.  
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Estar na moda: estado de quem conhece as mais novas tendências de moda. Pode estar acompanhado do 

desejo de possui determinada tendência com o propósito de parecer atual, se expressar ou ainda para obter 

aprovação de outros. 

Fashion conscious  A state of being aware of the newest fashion trends.  May be accompanied by a desire 

to own the trend for the purpose of appearing current, self-expression, and/or peer approval. 

 

Ciclo da moda: O estágios previsíveis que um estilo de roupa passa durante seu tempo total na moda, 

desde sua introdução, crescimento e ponto máximo, até seu declínio ou queda. Roupas destinadas a se 

tornarem clássicos continuam estáveis em algum lugar após sus ponto máximo. 

Fashion cycle/Fashion curve  The predictable stages a clothing style goes through during its total time on 

the fashion scene, from its introduction or start and rise, to its peak and decline or fall.  Clothes destined to 

become classics continue on a plateau somewhat below the peak.  

 

Seguidor de moda: indivíduos que aceitam a liderança de moda vinda de outros. Seguidores esperam para 

adotar uma moda até que boa parte das pessoas a tenha aceito. 

Fashion follower  Individuals who accept fashion leadership by others, who wait to adopt a fashion until 

most others have already embraced it. 

 

A frente da moda: frase que em que está implícita a liderança em relação às tendências de moda. 

Fashion forward  A phrase implying the leading edge of fashion trends. 

 

Ateliês de moda/ maison: Empresa de alta costura com um costureiro/ estilista famoso que cria roupas 

originais e únicas. 

Fashion house  A couture or custom design company, having a celebrity designer who creates original and 

individually designed clothing. 

 

Influenciador de moda: Indivíduos que influenciam outros a deixar um estilo antigo e adotar um novo. 

Fashion leader  Individuals who influence others to drop an old style and adopt a new style. 

 

Desfile de moda: Exibição planejada de roupas patrocinada por uma marca, estilista ou fabricante para 

apresentar as novas mercadorias da estação. Em um desfile de moda as roupas são mostradas por modelos 

em uma passarela ou palco.   

Fashion show  A planned exhibition of clothing sponsored by a retail store, a designer, or manufacturer to 

introduce the season’s new merchandise.  In a fashion show, clothing is shown on live models on a runway 

or stage.  

 

Fashion terapia: Uso de melhorias na aparência em situações de terapia. Um ramo do gerenciamento de 

imagem com mais atenção direcionada aos efeitos das roupas no usuário, e não nas respostas dos outros. 

Fashion therapy  The use of improved or enhanced appearance in a therapeutic situation.  A facet of image 

management with more attention directed to the improved effects of clothing on the wearer rather than on 

the response of others. 

 

Tendência de moda: direção em que as linhas, formas, cores, tecidos e estampas estão se movendo em 

termos de estilo. 

Fashion trend  Direction in which style lines and shapes, colors, fabrics, and patterns in dress are moving. 

 

Vítima da moda: Indivíduos que adotam uma tendência ou modismo sem questionamento ou avaliação. 

Eles acabam vítimas de modas extremas que nem sempre os favorecem.  

Fashion victim  Individuals who adopt a fashion trend or fad without question and evaluation.  They fall 

victim to unreliable or extreme fashions ill-suited to them.  

 

Feltro: tecido feito de fibras curtas que se encolhem através do calor, umidade e pressão para formar um 

tecido não-tecido (TNT).  

Felt  Fabric made from short wool fibers that shrink and interlock when heat, moisture, and pressure are 

applied to form a non-woven material. 

 



© Association of Image Consultants International 2008 

 

Fibra: A menor estrutura básica de um tecido. A fibra é uma estrutura alongada que pode ser usada 

combinada a outras fibras para transformarem-se em tecidos. 

Fiber  The smallest basic structure in fabric.  A fiber is a single, slender, hair-like structure that can be used 

in combination with others to make into thread, yarn, and finally into fabric. 

 

Análise de biotipo/ tipo físico: o estudo da estrutura física de uma pessoa com o propósito de selecionar as 

roupas mais harmoniosas para ela. É um serviço prestado por consultores de imagem. 

Figure/Body analysis  The study of a person’s body build for the purpose of selecting flattering or 

harmonious clothing styles.  Figure or body analysis is an image service. 

 

Tipos físicos/ biótipos: Formas ou silhuetas definidas do corpo de uma pessoa, com cada tipo possuindo 

combinações de traços e variações.  

Figure types/Body types  Definable shapes or silhouettes of a person’s body, each type possessing a 

common combination of traits or variations.  The words “figure type” generally refer to the female shape 

and “body types” refer to men’s shapes. 

 

Variações corporais: características físicas que se diferenciam dos padrões. As variações corporais são 

identificadas na comparação com tipos físicos mais comuns, seleção de estilos, padrões de tamanho e 

manufatura de pecas. Exemplos: ombros mais largos ou mais estreitos, cintura alta ou baixa, pernas curtas 

ou pernas longas.  

Figure variations  Physical characteristics that differ from the standard or fashion figure or body.  Figure 

variations are identified for comparison in figure typing, style selection, pattern making, and clothing 

manufacture.  A few include broad or narrow shoulders, a high or low waist, and long or short legs. 

 

Fibras de filamentos: fios longos de fibras, incluindo seda e fibras sintéticas. As fibras de filamentos são 

mais firmes. 

Filament fibers  Long strands of fiber, including silk and manufactured fibers.  Filament fibers are firmer 

and tend to shed soil but soil is more noticeable.  

 

Primeira impressão: o que as pessoas pensam de alguém (sentimento ou reação) quando eles a veem pela 

primeira vez. 

First impression  What people think of someone (a feeling or reaction) when they first see or meet that 

person. 

 

Caimento: um padrão relativo ao quão bem uma roupa se alinha ao corpo. Uma roupa de bom caimento 

não apresenta enrugamentos ou sobras não planejadas pelo estilista. É o grau do quão justa ou solta uma 

peça está no corpo. 

Fit  A standard of how well a garment aligns with the body.  A garment that is well fitted is free of tight 

stress wrinkles or loose folds not intended by the designer.  Fit is the degree of how tight or loose a garment 

is on the body. 

 

Ajustado: uma peça ou parte de uma peça feita para seguir o contorno do corpo sem deixar folgas, como 

uma manga ajustada ou um vestido rente ao corpo.  

Fitted  A garment or garment part that is shaped to follow the contours of the body without added fashion 

ease, such as a fitted sleeve or a straight fitted skirt. 

 

Flanela: um tecido de peso médio com superfície escovada para maior maciez. A flanela de algodão é 

muito usada para roupas de dormir e camisas. Já a flanela de lã é usada em conjuntos, calcas, saias e 

jaquetas. 

Flannel  A medium weight, plain weave fabric with a lightly brushed surface for softness.  Cotton flannel 

is commonly used for sleepwear and shirts.  Wool flannel is used for suitings, pants, skirts, and jackets. 

 

Evasê/ flare: estilo das pecas que são mais largas na parte de baixo com dobras ou ondulações suaves. Essa 

forma é usada no design de saias, calças, mangas e colarinhos. 

Flared  A garment style that is wider at the lower edge, sometimes hanging in soft ripples or folds.  Flare is 

often used in the design of some skirts, pants, sleeves, and collars. 
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Fibra de linho: fibra natural de planta usada para fazer tecidos de linho. 

Flax  A natural plant fiber used to make linen fabric. 

 

Fleece/ velo: nome dado pela indústria da moda para o tecido grosso, pesado que se assemelha ao pelo do 

carneiro. É normalmente usado para fazer jaquetas.  

Fleece  The fashion name for a fabric with a thick, heavy, fleecelike surface, resembling the matted hair of 

sheep.  Fleece is commonly used in making jackets. 

 

Idiossincrasia: normas sociais aceitas e encorajadas dentro e uma população, mas não requeridas por leis 

para funcionamento social ordenado. 

Folkways  Social norms accepted and encouraged within a population, but not required by law for orderly 

social functioning.  

 

Forma: formato tridimensional de um objeto, seja oco com volume ou sólido com massa. Está diretamente 

relacionada ao elemento de design forma. 

Form  Three-dimensional shape of an object, either hollow with volume or solid with mass.  Form is 

closely related to shape as an element of design. 

 

Formato de primeiro plano: aqueles que são formados por detalhes na superfície da peça. Esses formatos 

incluem bolsos, punhos, aberturas, colarinhos e gravatas.  

Foreground shapes  Those formed by design details on the surface of a garment.  Foreground shapes 

include pockets, cuffs, plackets, collars, and ties. 

 

Vestuário de sustentação: peças usadas por baixo das roupas com proposito de moldar o corpo a dar 

suporte. Essas peças são normalmente confeccionadas com painéis alternados ou fibras elásticas flexíveis. 

Estão incluídos nessa categoria:  sutiãs, cintas, bustiês e modeladores. 

Foundations  Undergarments intended to mold the figure and bring modesty and support to outer 

garments.  Foundations are frequently made with alternating panels of flexible elastic fibers and non-stretch 

fabric.  Foundations include bras, brassieres, pant girdles, bustiers, and body-shapers.  

 

Estampa com arranjo em quatro direções: estampas que parecem ser iguais quando vistas de quatro 

direções diferentes. Podem ser combinadas no sentido longitudinal ou transversal.  

Four-way arrangements  Patterns that appear the same from four directions given a quarter or 90 degree 

turn.  Matching in four-way patterns can be done in either the lengthwise or crosswise direction. 

 

Base de referência: Um ponto de vista pessoal ou individual com base em experiência pessoal. 

Profissionais da imagem são aconselhados a expandir suas bases de referencias.  

Frame-of-reference  An individual, personal point of view based on personal experience.  Image 

professionals are advised to expand our frame-of-reference. 

 

Tela termo aderente: Tecido coberto por adesivo que quando aquecido com ferro de passar se cola em 

outro tecido. É usado para dar encorpar ou dar firmeza para tecidos. 

Fusible fabric/Web  An adhesive-coated fabric that when heated with an iron sticks to a fashion fabric.  A 

fusible is intended to add body or firmness to a fabric.  

 

 

G 
 
Gabardine: tecido com trama de entrelaçamento firme, com acabamento forte e durável, com trama em 

diagonal. A gabardine é normalmente usada em costumes, calcas, saias e casacos leves.  

Gabardine  A twill weave fabric, tightly woven, firm, hard finished, and durable with a noticeable 

diagonal lined twill weave.  Gabardine is used primarily in suits, pants, skirts, and lightweight coats. 

 

Nome genérico: dado a famílias de fibras de similar composição química, como linho, poliéster e nylon. 
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Generic name  Given to families of fibers of similar chemical composition, such as linen, polyester, and 

nylon. 

 

Estampas geométricas: motivos desenhados com linhas retas que criam formas geométricas.  

Geometric patterns  A motif designed with straight lines forming geometric shapes. 

 

Xadrez Glen/ príncipe de Gales: estampa geométrica que combina quadriculados maiores e menores com 

listras por cima deles. São derivados do xadrez escocês tradicional.  

Glen plaid  A woven, geometric pattern that combines small checks with larger checks and stripes imposed 

on top of them.  Glen plaids are derived from traditional Scottish plaids. 

 

 

Gradação/ progressão: Aumento ou diminuição gradual de elementos de design usados para criar ritmo 

no desenho de uma peca. Gradação ou progressão é um dos princípios de ritmo de design. 

Gradation/Progression  A gradual decrease or increase of similar design elements used to create rhythm 

in a garment design.  Gradation or progression are rhythmic principles of design. 

 

Fio direito: a direção longitudinal e perpendicular de um tecido tramado. 

Grain line  The direction of lengthwise and crosswise threads in a woven fabric. 

 

Cuidados pessoais: a prática ou processo de cuidados com o corpo: cabelos, pele, unhas e dentes. Bons 

cuidados pessoais resultam em limpeza e higiene do próprio corpo. 

Grooming  The practice or process of taking care of the body—the hair, skin, nails, and teeth.  Good 

grooming results in a degree of cleanliness and neatness about the body. 

 

 

H 
 

Tipo de cabelo: características físicas do cabelo de uma pessoa. Cada tipo de cabelo possui uma 

combinação de traços de textura e condição.  

Hair type  Definable physical characteristics of a person’s hair.  Each hair type presents a typical 

combination of textural traits and condition.   

 

Efeito Halo: uma ou algumas características notáveis de uma pessoa criam uma ponte para opiniões 

adicionais sobre ela, positivas ou negativas. Uma primeira impressão é expandida para incluir impressões 

que foram assumidas sobre alguém, sejam elas verdadeiras ou falsas.   

Halo effect  One or a few noticeable image cues create a bridge to the assumption of additional cues, 

positive or negative.  A first impression is expanded to include assumed impressions, true or not. 

 

Toque: qualidades táteis da superfície de um tecido, como o tecido é percebido pelo tato. 

Hand  The tactile qualities of a fabric’s surface.  Hand is the way a fabric feels to the touch. 

 

Harmonia: a harmonia é um principio de design que se refere ao uso combinado de linhas, formas, cores, 

texturas e estampas de maneiras similares, apropriadas ao propósito, ideia, conceito ou tema. Para se atingir 

harmonia é preciso ter elementos que evitem o tédio, mas que não sejam muitos para que não se crie 

conflito. 

Harmony  A principle of design, harmony refers to the combined use of lines, shapes, colors, textures, and 

patterns in similar ways, appropriate for the purpose, idea, concept, or theme.  The achievement of harmony 

demands just enough variety to avoid boredom but not so much variety as to create conflict. 

 

Barra/ Bainha: o acabamento da ponta final de uma peça. A barra de uma saia deve ser equidistante ao 

chão, a não ser que seu design seja diferente. As barras de calcas devem tocar a parte de cima dos sapatos 

na frente e o topo do salto atrás. 
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Hem/Hemline  A finished edge on a garment.  Hemline level around a skirt is equi-distant from the floor, 

unless designed otherwise.  Hems on trousers, slacks, or pants should touch the top of the shoe in front and 

hang to the top of the heel in back.   

 

Espinha de peixe: padronagem em zigue-zague de um tecido. 

Herringbone  A zigzag twill weave pattern in fabric.  

 

Alta costura: a moda mais atual, normalmente feita em tecido de alta qualidade e preço elevado. Alta 

costura pode ser extrema ou não usual em design. 

High fashion  The latest or newest fashion, usually in fine quality fabric and therefore expensive.  High 

fashion may be relatively extreme or unusual in design.  

 

Cintra alta: 1) parte superior de saias ou calcas, com uma costura horizontal posicionada acima da cintura. 

2) uma distância menor entre o osso do quadril e o final das costelas. 

High waisted  1) The upper edge of a skirt or pants, extending above the waist.  A horizontal seamline 

positioned above the waist. 2) A shorter distance between the hipbone and bottom of the ribs.  Short 

ribcage or short midriff.  (Incorrectly termed short-waisted) 

 

Traje tradicional/ histórico: estudo de vestuário desde o início da civilização. Trajes históricos revelam 

muitos fatores que influenciaram os tempos passados. Além disso, eles são fonte de inspiração para 

inovações em moda hoje em dia. 

Historic costume  The study of fashion styling since the beginning of civilization.  Historic costume has 

revealed much about factors that influenced times past.  Historic costume supplies inspiration for 

innovation in fashion design today. 

 

Ampulheta: tipo físico curvilíneo que combina uma parte superior arredondada (ombros e busto), cintura 

proporcionalmente menor, e parte inferior arredondada (quadril e bumbum). O termo é derivado da silhueta 

de uma ampulheta.  

Hourglass  A curvaceous figure type that combines a full rounded upper body (shoulders and bust), a 

proportionally small waist, and a full-rounded lower body (hips and buttocks).  The hourglass term is 

derived from the shape of an actual hourglass.  

 

Linhas horizontais: linhas direcionais posicionadas lado a lado e paralelas ao chão. Linhas horizontais são 

derivadas da palavra horizonte. 

Horizontal lines  Directional lines positioned from side to side and parallel to the floor.  Horizontal lines 

are derived from the word horizon. 

 

Meias finas/ hosiery: meias de nylon, meias-calças e outras meias. Meias masculina de alta qualidade 

também entram nessa classificação.  

Hosiery  Nylon stockings, including tights, pantyhose, and all other socks.  Men’s fine quality socks are 

also called hosiery. 

 

Xadrez pied-de-poule/ Hounds-tooth: xadrez irregular com padrão trançado no tecido, com 

quadriculados com dois cantos pontudos em cores alternadas. 

Hounds-tooth check  An irregular check, twill weave pattern in fabric, the checks having two pointed 

corners and alternating in color. 

 

Matiz: dimensão da cor, matiz é o nome de uma cor ou de sua família, como amarelo, laranja, vermelho, 

roxo. Azul e verde, cada uma com seu grau de temperatura (quente ou fria). 

Hue  A dimension of color, hue is the name of a color or specific color family, such as yellow, orange, red, 

violet (purple), blue, and green, each with its relative degree of warmness or coolness often referred to as 

temperature. 

 

Contraste de cor: comparação de cores, especialmente no contraste de quente- frio da coloração pessoal. 

Hue contrast  Comparative contrast in hues, specifically warm-cool hue contrast in personal coloring. 
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I 
 

Tipo físico ideal: biotipo que combina larguras semelhantes de linha de ombros e quadril, busto de 

tamanho médio e cintura pequena, abdome ligeiramente curvado, bumbum de tamanho moderado e coxas 

finas. 

Ideal figure type  A figure type that combines equal width across the shoulders and hips, medium bust size 

and small waist, a slightly curved abdomen, moderately curved buttocks, and slim thighs. 

 

Identificação: mecanismo de defesa em que um individuo adota a imagem de outra pessoa, e então pensa, 

sente e age como essa pessoa. 

Identification  A defense mechanism wherein an individual adopts the image of another person, then 

thinks, feels, and acts much like that person. 

 

Ilusão: falsa percepção ou interpretação de algo que vemos, mas que engana os olhos. Uma ilusão faz as 

coisas parecerem diferente do que são na realidade. 

Illusion  A false perception or interpretation of something we see—something that deceives the eye.  An 

illusion makes something look quite different than it really is. 

 

Imagem: representação visual projetada por uma pessoa, negócio ou organização que forma uma figura 

mental daquela pessoa ou grupo. 

Image  A visual representation projected by a person, business, or organization that forms a mental picture 

of that person or group as seen or considered by others. 

 

Consultor de Imagem: pessoa que trabalha para que seus clientes aprimorem sua apresentação pessoal e 

comunicação através do vestuário, linguagem corporal e etiqueta, de forma que esses clientes tenham bons 

resultados pessoais ou profissionais na busca de atingir seus objetivos. 

Image consultant  A person who works with clients to improve self-presentation and communication 

through dress, grooming, body language, and etiquette, in ways that enhance his or her personal or 

professional image and aid in the achievement of their goals.  

 

Valores implícitos: Valores que o indivíduo não tem consciência, mas que se expressa através de seu 

comportamento. 

Implicit values  Those values the individual is not conscious of, yet are expressed through behavior.   

 

Individualidade: qualidade única que distingue uma pessoa de outra. Individualidade está relacionada a 

auto expressão. 

Individuality  Unique quality that distinguishes one person from another.  Individuality is a matter of self-

expression.  

 

Cores inerentes: cores que combinam com a coloração natural de uma pessoa (cabelo, pele e olhos). 

Inherent color  Colors that match a person’s natural coloring as seen in hair, skin, and eyes.  

 

Reforço da costura: costura feita por dentro da perna de calças, do cavalo até a barra. 

In-seam  The seam on the inside of pant leg from crotch to bottom of hem. 

 

Isolamento: mecanismo de defesa em que um indivíduo se retira do contato e envolvimento social. 

Insulation  A defense mechanism wherein an individual withdraws from social contact and involvement. 

 

Intensidade/ saturação: dimensão da cor relativa ao brilho ou suavidade da cor. Todas as cores do circulo 

cromático são vistas ao natural ou em total intensidade. 

Intensity/Saturation/Chroma  A dimension of color, intensity is the relative degree of brightness or 

dullness of a hue.  All hues on a color wheel are seen at natural or full intensity. 
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Contaste de intensidade/ saturação: contraste que compara intensidade das cores, especificamente entre 

cores brilhantes e suaves na coloração pessoal. 

Intensity contrast  Comparative contrast in intensity, specifically bright-dull intensity contrast in personal 

coloring. 

 

Forro: tecido usado na parte de dentro para prevenir estiramento e dar formas às pecas.  

Interfacing  A fabric that is used under the outer fashion fabric to prevent stretching and provide shape to a 

garment. 

 

Cores terciárias: cores criadas pela combinação de quantidades iguais de uma cor primária e outra 

secundária. Cores terciárias incluem: vermelho- arroxeado, azul-arroxeado, azul-esverdeado, amarelo-

esverdeado, amarelo-alaranjado e vermelho-alaranjado. 

Intermediate hues/Tertiary hues  Colors created by combining equal amounts of a primary and a 

secondary color:  Tertiary hues include red-violet, blue-violet, blue-green, yellow-green, yellow-orange, 

and red-orange. 

 

Habilidades Interpessoais: habilidades necessárias para um bom convívio com as pessoas e para ser um 

membro efetivo de uma equipe. 

Interpersonal skills  Abilities needed to get along with other people and to be an effective team member. 

 

Apresentação: ação de apresentar uma pessoa a outra. 

Introduction  A means of presenting one person to another. 

 

Tipo físico triangulo invertido: tipo físico que é proporcionalmente mais largo nos ombros e mais estreito 

na região do quadril. Eles são geralmente maiores na região do busto, tem costas mais largas, e menos 

volume no bumbum. O tipo físico vem da forma geométrica de um triângulo invertido. 

Inverted triangular figure type  A geometric figure type that is proportionally wider in the shoulders and 

narrower in the hips/thighs, with a high hip curve.  They are generally larger in the bust, wider in the back, 

and flatter in the buttocks.  An inverted triangular figure type is derived from the shape of an upside-down 

triangle. 

 

Roupas em forma de triangulo invertido: Estilo de pecas com predominância de linhas retas, com os 

ombros mais amplos e mas estreitas nas barras. A linha direcional dominante é diagonal. 

Inverted triangular-shaped garments (wedge)  Clothing styles designed with predominantly straight lies, 

wider in the shoulders and narrower at the hem.  The dominant line direction is diagonal. 

 

Investir em roupas: comprar roupas de alta qualidade, com a intenção de se parecer bem vestida e 

permanecer em bom estado por um longo período de tempo. 

Investment dressing  Buying into high quality, classic clothing intended to appear stylish and remain 

serviceable for long period of time.  

 

Passar roupas: processo de uso de um ferro de passar para remover marcas enrugadas de uma peca, 

aplicando a ela calor e pressão. 

Ironing  The process of using an iron to remove wrinkles from a damp garment by applying heat and 

pressure. 

 

Irradiação: resposta fisiológica à cor que ocorre quando cores muito contratastes estão posicionadas lado a 

lado. Cores muito claras com mais reflexão de luz parecem irradiar ou se espalharem para os tons mais 

escuros, resultando em um efeito de vibração. 

Irradiation/Spreading  A physiological response to color that occurs when extremely contrasting colors 

are placed close to one another.  Extremely light values with more light reflected appear to radiate or spread 

onto very dark values with few light rays reflected.  A vibrating effect results.  

 

Peças com defeito: itens de vestuário que apresentam pequenas falhas e defeitos e são vendidos por um 

valor abaixo de seu preço regular. 

Irregulars  Clothing items with a slight flaw or defect that are sold at a lower-than-regular retail price. 
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Jóias: Peças de ornamentação feitas de diferentes metais e que às vezes contem pedras preciosas. 

Jewelry  Ornamental apparel decoration usually made of various metals and sometimes-containing 

gemstones.  

 

Juta: fibra natural dura e áspera que tem um odor natural. A juta é usada para fazer estopas.  

Jute  A rough, coarse, natural fiber that has a natural odor.  Jute is used in making burlap. 

 

 

K 
 

Malhas: tecidos feitos pelo entrelaçamento de fios em series de nós feitos por uma máquina ou à mão. 

Malhas podem ser leves ou pesadas, transparentes, macias, estáveis ou que se esticam, caneladas ou com 

outros detalhes. 

Knits  Fabrics made by interlacing yarns together to form a series of interlocking loops by machine or by 

hand.  Knit characteristics include lightweight to heavyweight, can be sheer, soft, stable and stretchy, 

ribbed to cable ridge. 

 

Réplica: Cópia produzida em massa de um design original. 

Knock-off  A mass-produced copy of an original fashion design. 

 

 

L 
 

Etiqueta: pequeno pedaço de fita ou tecidos colocados na parte de dentro das pecas para apresentar 

importantes informações sobre a composição das fibras e cuidados com a peca. Etiquetas são exigidas por 

leis em diversos países. 

Label  A small piece of ribbon or cloth attached to the inside of garments to provide important information 

about fiber content and care.  Labels are required by law in many countries.  

 

Renda: Tecido decorativo feito a mão ou por maquinas por nós e entrelaçamentos. 

Lace  A decorative, openwork fabric made by hand or machine by looping, braiding.  

 

Laminado: duas ou mais camadas de tecidos são unidas com adesivo para funcionarem como apenas uma. 

Laminated  Two or more layers of fabric are joined with an adhesive to function as one. 

 

Lavagem: lavar peças ou qualquer têxtil com água, sabão e/ou outros produtos para limpeza. 

Laundering  Washing apparel or other textile items with water, soap, and/or other cleaning products. 

 

Lei das áreas: uma recomendação a prova do tempo que estabelece que grandes áreas com cores ou 

texturas que retrocedem são mais agradáveis se combinadas a áreas pequenas com avanço de cor e textura. 

De forma similar, a lei de áreas estabelece que uma pequena quantidade de tendência pode balancear de 

forma agradável uma grande quantidade de estilos clássicos. 

Law of areas  A time-tested guideline that states large areas of receding color or texture are more pleasing 

if balanced in combination with proportionally small advancing areas or another color or texture.  

Similarly, the law of areas means that a small amount of trendy styling goes a long way and can pleasantly 

balance a large amount of classic styling. 
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Vestir-se em camadas: processo criativo e funcional aplicado ao vestir, promovendo maior conforto e 

combinações interessantes de estilos, cores, texturas e estampas. 

Layering  A creative and functional process applied to dress, allowing for greater comfort and more 

interesting combinations in clothing styles, colors, textures, and patterns. 

 

Estilo de vida: maneira como uma pessoa vive, incluindo seu espaço geográfico, recursos naturais, clima, 

nível tecnológico, financeiro, atividades e associações. 

Life-style  A way of life, the way a person lives, including the geographical environment, natural 

resources, climate, weather, technological level, finances, activities, and associates. 

 

Linha: elemento de design, a linha é 1) uma marca alongada que conecta dois pontos, linhas dividem e 

limitam espaços, criando formas. A linha é o efeito formado pela borda do objeto 2) coleção de estilos e 

designs que serão produzidos e vendidos por uma empresa em determinada estação. 

Line  An element of design, line is 1) an elongated mark that connects two or more points.  Line encloses 

and divides space, creating shapes.  Line is the effect made by the edge of an object.  2) A collection of 

styles and designs that will be made and sold as a firm’s new collection for the season. 

 

Linho: fibra natural feita da celulose da fibra do linho. 

Linen  A natural fiber cloth made from the cellulosic stalk of the flax plant. 

 

Linhas em oposição: o posicionamento de linhas que formam ângulos, até ângulos retos da intersecção de 

linhas verticais, horizontais e diagonais. 

Lines in opposition  The arrangement of lines that intersect to form angles, even right angles, between 

opposing vertical, horizontal, and diagonal lines. 

 

Linhas em radiação: linhas que saem de um mesmo ponto central para fora 

Lines in radiation  Created when the arrangement of lines radiate outward from a central point or area.  

 

Linhas em transição: quando uma linha muda de direção suavemente, sem ângulos agudos.  

Lines in transition  Created when one line changes direction smoothly into another direction, without 

sharp angles. 

 

Lingerie: roupa íntima feminina e roupas para dormir. 

Lingerie  Feminine underwear, intimate apparel, and nightwear.  

 

Logo: símbolo que representa uma pessoa, empresa ou organização.  

Logo  A symbol that represents a person, firm, or organization. 

 

Fios de filamentos frouxos: fios frouxos com menos torções por polegada. Menos duráveis, eles tendem a 

de desgastar mais rapidamente. 

Loosely twisted yarns  Low, loose twist yarns have fewer twists per inch.  Less durable, they tend to wear 

out faster.  

 

Cintura baixa: 1) parte superior de saias ou calcas, com uma costura horizontal posicionada abaixo da 

cintura. 2) uma distância maior entre o osso do quadril e o final das costelas. 

Low waisted  1) The upper edge of a skirt or pants, extending below the waist.  A horizontal seamline 

positioned below the waist.  2) A longer distance between the hipbone and bottom of the ribs.  Long 

ribcage or midriff.  (Incorrectly termed long-waisted) 

 

 

M 
 
Venda direta por catálogo: roupas pedidas por catálogo, cujas pecas normalmente não estão disponíveis 

em lojas locais de varejo. 
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Mail-order catalogs  Sources of clothing ordered from a catalog, often a source of clothing not available in 

local retail stores. 

 

Fibras sintéticas: fibras manufaturadas ou sintéticas não são encontradas na natureza, são feitas 

primariamente de fontes sintéticas ou completamente de compostos químicos.  

Man-made fibers  Manufactured or synthetic fibers not found in nature.  Man-made fibers are made from 

synthetic sources primarily or completely from chemicals. 

 

Maneiras de comportamento: maneiras educadas de se comportar ou padrões de educação. 

Manners  Polite ways of behaving or standards of politeness.   

 

Mesomorfo: um tipo físico musculoso. 

Mesomorph  A muscular body type.  

 

Fibra metálica: o metal é combinado a plásticos e outras fibras. Fibras metálicas são usadas na decoração 

e roupas de festa. 

Metallic fiber  Metal is combined with plastics or other fibers.  Metallic fibers are used in decorative and 

evening apparel. 

 

Metamerismo: a cor tem aparências diferentes dependendo da fonte de luz. As cores parecem combinar 

quando exposta a uma fonte de luz e não combinar debaixo de outra fonte. 

Metamerism  A color appears differently under different light sources.  Colors may appear to match under 

one light source and to mismatch under another.  

 

Microfibra: fibra sintética de poliéster com fios extremamente finos, com espessura de menos de um 

denier. Muito macia e durável, a microfibra é usada em roupas esportivas e para a prática de exercícios 

físicos. 

Microfiber  A man-made polyester fiber with extremely fine strands—less than one denier in size.  Very 

soft yet durable, microfiber is used in athletic and sports wear.  

 

Resistente ao mofo: acabamento químico aplicado a tecidos para faze-los resistentes ao mofo. 

Mildew-resistant  A chemical finish applied to fabrics and textiles to make it resistant to mildew./  

 

Espelhamento: ter a mesma linguagem corporal, voz e vocabulário de outra pessoa, com a intenção de 

deixa-lo a vontade. 

Mirroring  Matching another person’s body language, voice, and vocabulary, intending to put them at 

ease. 

 

Misturar e combinar: prática de investir em estilos básicos de roupas que podem ser combinadas com 

muitas outras peças para criar diferentes looks. 

Mix-and-match  The practice of investing in basic clothing styles which can then be combined with many 

other pieces to create many different outfits. 

 

Teoria da modéstia: primeiro motivo para a origem do vestuário. Algumas expressões de modéstia são 

evidentes em todas as culturas, em questões sobre cobrir ou revelar o corpo de acordo com o que é 

a=considerado apropriado pelo indivíduo ou sociedade. Padrões de modéstia mudam ao longo do tempo. A 

modéstia está relacionada a necessidades sociais e valores religiosos. 

Modesty theory  A primary motive for the origin of clothing.  Some expression of modesty is evident in all 

cultures, a matter of covering or uncovering the body according to what is considered appropriate and 

decent by the particular individual or society.  Standards of modesty may change over time.  Modesty 

relates to social needs and religious values. 

 

Mohair: tecido feito do pelo longo e aveludado da cabra angorá. 

Mohair  Fabric made from the long, silky hair from the Angora goat.  
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Combinação de monocromáticos: harmonia de uma cor, geralmente em valores diferentes, desde seus 

tons mais claros aos escuros dessa mesma cor. 

Monochromatic color scheme  The harmony of one hue, often in several values from light tints to dark 

shades of that hue. 

 

Resistente à traças: acabamento químico aplicado a tecidos para faze-los resistentes a traças.  

Moth resistant  A chemical finish applied to fabrics and textiles to make it resistant to moths and carpet 

beetles. 

 

Motivo: unidade singular de um padrão ou estampa. É a forma que aparece na estampa e geralmente se 

repete em toda sua extensão. 

Motif  A single unit in a pattern.  A motif is a shape or figure featured in a pattern, which is usually 

repeated throughout the pattern. 

 

Teoria de cores de Munsell: teoria da cor desenvolvida por Albert H. Munsell, que consiste em dez tons, e 

é organizada por matiz, valor e intensidade. 

Munsell color theory  A color theory developed by Albert H. Munsell, which consists of ten hues and is 

organized by specific hue, value, and intensity.   

 

 

N 
 

Cabeça de prego: padronagem de tecido com pontos próximos, se assemelhando a cabeças de pregos. 

Usado em conjuntos feitos de lã penteada. 

Nailhead  A closely dotted fabric pattern, suggestive of the head of a nail.  Nailhead is used for worsted 

wool suiting. 

 

Fibrilha: camada de fibras escovadas ou criadas na superfície de um tecido, produzindo maciez. Os tecidos 

que passam por esse processo se parecem diferentes quando vistos de diferentes direções. 

Nap  A layer of fiber ends brushed or raised on a fabric surface, producing a fuzzy, soft texture.  Napped 

fabric appears somewhat different when viewed from different directions. 

 

Fibras naturais: fibras feitas de fontes naturais, incluindo plantas, árvores ou animais. Fibras naturais de 

plantas incluem o algodão, linho e rami. Fibras naturais de animais incluem: lã e seda, pelos e peles. 

Natural fibers  Fibers made from natural sources, including plants, trees, or animals.  Natural plant fibers 

include cotton, flax, and rami.  Natural animal fibers include wool and silk, as well as hair and fur fibers. 

 

Combinações de cores em seus valores naturais: harmonia em que a variedade de cores está próxima de 

seus tons naturais: o amarelo está mais claro que o roxo, o azul naturalmente mais escuro que o laranja. 

Natural value order color scheme  A harmony in which the variety of hues are near their normal or home 

values—yellow is naturally lighter than purple, blue is naturally darker than orange. 

 

Combinações de cores complementares próximas: a harmonia de cores localizadas em lados opostos no 

circulo cromático, porem não diretamente opostas. Combinações de cores complementares incluem o 

seguinte: análogos complementares, complementares divididos incompletos, complementar dividido único, 

duplo complementar, e duplo complementar dividido. 

Near-complementary color scheme  The harmony of hues that lie on opposing sides of the color wheel, 

but not directly opposite one another.  Near-complementary color schemes include the following: 

Analogous complementary, incomplete split complementary, single split complementary, double 

complementary, and double split complementary. 

 

Neutros: geralmente cores suavizadas consideradas excelentes para a base de um guarda roupas por 

combinam com a maioria das demais cores. Essa classificação inclui as cores acromáticas preta, carvão, 

cinza e branco, além de cores suaves de marrons, taupe, bege e muitos outros. 
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Neutrals  Generally dulled colors considered excellent for core clothing pieces because they will combine 

with most other colors:  They include the achromatic colors black, charcoal, gray, and white as well as 

muted chromatic hues including brown, taupe, tan, beige and many more. 

 

Combinação de cores neutras: harmonia entre uma, duas ou três cores acromáticas. 

Neutral color scheme  The harmony of one, two, or three achromatic colors.  

 

Comunicação não verbal/ visual: sem palavras. Comunicação através de símbolos, sinais ou gestos. A 

comunicação não verbal ocorre através da visão e do toque, incluindo linguagem corporal, vestimenta, 

cuidados pessoais e comunicação para todos ao redor. 

Nonverbal/Visual communication  Without words.  Communication through symbols, cues, or clues.  

Non-verbal communication occurs through sight and touch, including body language, dress, and grooming, 

and communicating to everyone within view.  

 

Tecido não tecido (TNT): fibras têxteis que são mantidas juntas por fusão, colagem ou emaranhado. 

Nonwoven fabric  Textile fibers are held tightly together by fusing, bonding, or matting. 

 

Norma/ regras: comportamento social aceitável considerado padrão em determinada cultura. 

Norm/Norms  Acceptable social behavior patterns considered standard in any particular culture. 

 

Estampas artísticas: estampa que não segue padrão de repetição, mas possui motivos dispostos de forma 

irregular.  

Novelty arrangement  A pattern that follows no specific or repeating plan, but features irregularly spaced 

motifs.  

 

Nylon: fibra sintética ou artificial muito forte. O nylon é usado para roupas intimas e para a prática de 

esportes. 

Nylon  A very strong manufactured or synthetic fiber.  Nylon is used in underwear and athletic wear. 

 

 

 

O 
 

Objetivo: o indivíduo que nas tomadas de decisões é, de alguma forma, independente de preferencias ou 

preconceitos. O consultor objetivo tem habilidade para aconselhar seus clientes independente de seu gosto 

pessoal. 

Objective  In decision making, the individual is detached to some degree, independent of bias or prejudice. 

The objective consultant is able to advise clients without personal bias.  

 

Obsolescência: o processo de se tornar datado, fora de moda ou obsoleto. 

Obsolescence  The process of becoming dated, outdated, out-of-date.   

 

Corte fora do sentido do fio: quando os fios de um tecido não estão perpendiculares um ao outro. Pecas 

cortadas fora do fio não terão um caimento correto. 

Off-grain  The lengthwise and crosswise yarns of a fabric are not perpendicular to each other.  Garments 

cut off-grain will not hang correctly  

 

Lojas de ponta de estoque: loja que tem produtos de marcas a preços menores que o normal. 

Off-price discount stores  A store that carries brand name or designer merchandise at below normal 

prices. 

 

Estampa unidirecional: padrão organizado em uma única direção. Nessa estampa se reconhece facilmente 

a parte de cima e a parte de baixo, devido a sua posição lógica no corpo. 
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One-way arrangements  A pattern arrangement which appears right side up from one direction only.  

One-way patterns have a recognizable top and bottom, meant to be seen in their logical position on the 

body and not upside down. 

 

Comprar on-line: forma de comprar através da internet, fazendo pedidos através de sites. 

Online shopping  A form of shopping on the internet, ordering items from retail web sites.  

 

Fosco: reação da textura e relação a luz, em que ela não passa através do tecido e não é possível ver o que 

está do outro lado do tecido. É o oposto de transparente. 

Opaque  Textural reaction to light in which no light passes through the fabric and where you cannot see 

what is on the other side of the fabric.  Opaque is the opposite of transparent. 

 

Ilusão de ótica: falsa percepção ou impressão visual errada. Um ilusão de ótica é uma aparência que 

engana os olhos. 

Optical illusion  A false perception or misleading visual impression.  An illusion is an appearance that 

deceives the eye. 

 

Mistura ótica: resposta fisiológica a cor que ocorre quando pequenas áreas coloridas, como desenhos, 

quadriculados ou listras são posicionados muito próximos. Na mistura ótica cada área colorida tende a 

assumir a cor de seu vizinho e elas se misturam quando as olhamos. 

Optical mixing  A physiological response to color that occurs when small colored areas, such as a print, 

check, or stripe, are placed closely together.  In optical mixing, each colored area tends to take on a color of 

the neighbor, and they visually blend within the eye. 

 

Teoria da cor de Ostwald: a teoria da cor desenvolvida por Ostwald se baseia na percepção visual das 

cores que não se parecem entre si. Ela engloba quatro coes primárias psicológicas de vermelho, azul, 

amarelo e verde, além de preto e branco. 

Ostwald color theory  A color theory developed by Wilhelm Ostwald based on the visual perception of 

colors that do not resemble each other.  It includes four “psychologically primary” colors of red, blue, 

yellow, and green and black and white.  

 

Vestuário externo/ outerwear: pecas que usamos ao ar livre, por cima de outras peças. 

Outerwear  Clothing for wear in the out-of-doors. 

 

Look: composição de roupas e acessórios. 

Outfit  Wearing apparel with accessories 

 

Lojas de outlet: loja de varejo que vende mercadorias que sobraram ou com pequenos defeitos. 

Outlet stores  Retail stores that sell a manufacturer’s overruns and flawed “seconds.”  

 

Linhas externas: linhas criadas pelo contorno das roupas ou suas bordas. Linhas externas também são 

conhecidas como silhueta. 

Outlines  Outside lines, created by the body’s or the garment’s outer edges.  Outlines are also known as the 

silhouette 

 

Tipo físico oval: biotipo que assemelha a forma geométrica oval. O corpo oval está acima do peso, 

geralmente com peso visual nos braços, abdome e quadril. 

Oval figure type  The body silhouette resembles the geometric shape of an oval.  The oval body is above 

average/ideal weight range, generally filling out the arms, chest, abdomen, and hips.  

 

Sobrecompensação: mecanismo de defesa em que um indivíduo inconscientemente rege de forma 

exagerada para compensar uma imperfeição ou deficiência de aparência física, seja ela real ou imaginária.  

Overcompensation  A defense mechanism wherein an individual unconsciously overreacts in some way to 

compensate for a real or imagined imperfection or deficiency in physical appearance..  

 

Tecido Oxford: tecido de algodão ou de mistura de algodão e outras fibras. 
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Oxford cloth  A plain or basket-weave cotton or cotton blend shirting fabric. 

 

 

P 
 

Paisley- padrão ou estampa que sugere uma folha estilizada ou pinha em movimento. 

Paisley  An intricate woven or printed pattern suggesting a stylized leaf or swirling pinecone 

 

Arranjo em painel: padrão desenhado em partes grandes e estreitas organizadas em apenas uma direção. 

Padrões em painel reforçam a direção vertical e são usados com um comprimento sem repetição. 

Panel arrangements  A pattern designed in large but narrow sections arranged in only one direction.  

Panel patterns reinforce the vertical direction and are intended to be used in one length without repeating.  

 

Cor pastel: cores levemente suavizadas. A cor pura é clareada e levemente suavizada. 

Pastels  Slightly dulled tints.  The pure hue is both lightened and slightly dulled. 

 

Padrão: um elemento de design, padrão é o agrupamento de linhas, formas e cores impressas ou tecidas em 

um tecido, incluindo estampas, listras, quadriculados e xadrez. 

Pattern  An element of design, pattern is an arrangement of lines, shapes, and color, printed onto fabric 

and woven or knitted into a fabric, including prints, stripes, checks, and plaids. 

 

Estampa em tecido: estampa/ padrão formado em um tecido com entrelaçamentos ou fios, geralmente 

tingidos antes de serem tecidos. O padrão/ estampa guia os olhos ao longo de um design. 

Pattern in fabric  Pattern is formed in the fabric with threads or yarns, often dyed before weaving or 

knitting them.  Pattern leads the eye rhythmically throughout a design. 

 

Estampa impressa: estampa/ padrão aplicado a superfície de um tecido pronto usando tintas. As técnicas 

incluem estamparia, uso de spray, aplicações, bordados e acolchoamento. 

Patterns on fabric  Patterns applied onto the surface of finished fabric using dyes.  Techniques include 

printing, painting, spraying, appliqué, embroidery, and quilting. 

 

Pedicure: os cuidados com os pés e unhas dos pés. 

Pedicure  The care of the feet and toe nails.  

 

Colegas com mesmo nível/ peers: a pessoa ou pessoas de mesma idade, nível educacional, status ou 

alguma outra característica de identificação. Adolescentes são muito suscetíveis a pressão de seus colegas 

quanto as escolhas de vestuário e hábitos. 

Peer/Peers  A person or persons of equal age, education, status, or another identifying characteristic.  

Teens react strongly to peer pressure in clothing choices and habits. 

 

Percepção: consciência pessoal por meio de sentidos e interpretação de estímulos. Compreender e 

entender. 

Perception  Personal awareness by means of the senses and the interpretation of any stimuli.  To 

comprehend and understand. 

 

Impressão permanente: um acabamento colocado em uma peça para mantê-la com aparência macia após 

lavagem e tingimento. 

Permanent press  A finish put on a garment to help it keep its smooth appearance after laundering and 

drying.  

 

Personal shopper: funcionário do varejo ou consultor independente que seleciona, coordena, compra e 

entrega mercadorias a seus clientes. 

Personal shopper  Retail employee or independent consultant who selects, coordinates, purchases, and 

delivers merchandise for customers and clients.  
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Espaço pessoal: a sensação de limites invisíveis ao redor do corpo de um indivíduo que o separa dos 

outros. 

Personal space  The sense of invisible boundaries around an individual body and separating one from 

others. 

 

Teoria da Personalidade: conjunto de conhecimento que lida com a formação, desenvolvimento e 

organização da personalidade e sua relação com o vestir. Relacionado aos estilos pessoais em YIN/YANG 

Personality theory  A body of knowledge that deals with the formation, development, and organization of 

personality as it relates to clothing.  Related to personal style in Yin and Yang.  

 

Estilo pessoal: a caracterização de quem você é. Inclui os traços de personalidade, humores, valores, 

atitudes, interesses, tipo físico, coloração pessoal e preferencias ao vestir-se. O estilo pessoal evolui ao 

longo do tempo. 

Personal style  A characterization of who you are.  It includes the individuals personality traits, moods, 

values, attitudes, interests, body build, personal coloring; and clothing preferences.  Personal style evolves 

over time. 

 

Personalidade: as características que distinguem os indivíduos. A personalidade inclui tendências 

comportamentais e emocionais frente a pensamentos, sentimentos e ações.  

Personality  The characteristics that distinguish an individual.  Personality includes the behavioral and 

emotional tendencies in thought, feeling, and action. 

 

Roupas para necessidades físicas: necessidades humanas em termos de vestuário necessário para 

preservar a segurança física e saúde, garantindo a sobrevivência. Pessoas com necessidades físicas usam 

roupas como proteção do ambiente e fonte de conforto. 

Physical clothing needs  Human needs described in terms of clothing needed to preserve physical safety 

and health to ensure survival.  People with physical needs use clothing as a protection from the 

environment and as a source of comfort within their environment. 

 

Efeito visual físico ou fisiológico: ilusões ou efeitos que influenciam características físicas aparentes de 

dimensões, altura, peso, core outras propriedades físicas. 

Physical or physiological visual effects  Illusions or effects which influence apparent physical 

characteristics of dimensions, height, weight, color, and other physical properties. 

 

Estrutura física/ physique: Formas do corpo masculino. 

Physique  The shape of the male body. 

 

Teoria da cor pigmento: organização e análise das cores de acordo com a maneira que uma superfície 

colorida reflete a cor na luz. 

Pigment color theory  The organizing and analyzing of colors according to the way a surface colorant 

reflects color in light. 

 

Felpa: fios projetados em tufos ou laçadas para formar a superfície de um tecido, podendo ser cortados ou 

não.   

Pile  Projecting yarns such as tufts or loops to form all or part of the fabric surface.  Pile loops may be cut 

or uncut. 

 

Formar bolinhas: bolinhas ou pequenas protuberâncias formadas na superfície dos tecidos devido a 

abrasão durante o desgaste e lavagem. A formação de bolinhas dá a aparência de roupas muito gastas. 

Pills/pilling  Small balls or nubs of fiber that form on the surface of a fabric due to abrasion during wear 

and washing.  Pills give the appearance of being worn out. 

 

Algodão pima: algodão de fibras longas e alta qualidade. 

Pima cotton  High quality naturally long cotton fibers. 

 

Padrão listrado: tecido com linhas verticais finas. 
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Pinstripe  Suiting fabric with fine vertical stripes. 

 

Xadrez: padrão impresso ou tecido, com linhas que se encontram em ângulos para formar blocos, 

quadriculados ou quadrados. 

Plaid  A pattern either printed or woven, with lines that intersect at right angles (in opposition) to form 

block, checks, or boxes.  

 

Tecelagem simples: forma mais simples de se fazer um tecido, criado com um fio passando por cima e 

outro por baixo, alternando cada coluna.  

Plain weave  The simplest fabric weave.  Plain weaves are created by passing a crosswise yarn over then 

under one lengthwise yarn and alternating each row.  

 

Pregas: dobras estruturadas para criar volume em uma peça. 

Pleats  Structured folds of fabric to create fullness in a garment. 

 

Fios torcidos: fio resistente feito da torção de dois ou mais fios juntos. 

Ply yarn  A strong yarn made by twisting two or more yarns (or plys) together. 

 

Poliéster: fibra sintética mais usada, é conhecida por não amassar facilmente e ter fácil manutenção.  

Polyester  The most widely used manmade fiber.  Polyester is known for its outstanding wrinkle resistance 

and easy care properties. 

 

Postura: o alinhamento e forma do corpo de uma pessoa se movimentar. 

Posture  The alignment, stance, and carriage of a person’s body. 

 

Teoria das cores de Prang: teoria avançada de cor por Prang, baseada em três cores primárias: vermelho, 

amarelo e azul, e composta de 12 cores no total. 

Prang color theory  A color theory advanced by Prang , based on three primary colors, red, yellow, and 

blue—and consisting of twelve hues altogether. 

 

Pre-encolher: tratamento feito em um tecido para prevenir que ele encolha durante a lavagem ou limpeza.  

Preshrunk  A manufacturing treatment put on fabric to help keep it from shrinking during washing or 

cleaning.  

 

Prensar: processo para passar roupas, removendo vincos usando vapor e prensas de ferro quente. 

Pressing  The removal of wrinkles from clothing using steam and a lifting motion with a heated iron./  

 

Cores primárias: vermelho, amarelo e azul. Cores primárias não podem ser obtidas pela mistura de outras 

cores. Todas as outras cores podem ser formadas ou criadas pela mistura de cores primárias.  

Primary hues  Red, yellow, and blue.  Primary hues cannot be obtained by mixing other colors.  All other 

colors can be formed or created by mixing them. 

 

Princípios de design: direcionamentos geralmente aceitos ou objetivos para qualquer forma de arte, 

incluindo design visual no vestir. Os princípios de design incluem equilíbrio, proporção e escala, ritmo, 

ênfase, harmonia e unidade. 

Principles of design  The generally accepted guidelines or goals for any art form, including visual design 

in dress.  The principles of design include balance, proportion and scale, rhythm, emphasis, harmony, and 

unity. 

 

Impressão/ estamparia: processo de adição de cor ou estampa na superfície de tecidos. 

Printing  The process of adding color or pattern to the surface of fabrics.  

 

Private label: mercadoria feita com exclusividade para uma loja, com o nome da loja na etiqueta. As 

mercadorias private label são normalmente pedidas por encomendas especiais em grandes quantidades de 

acordo com especificações. 
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Private label  Merchandise made exclusively for one store, with the store’s name on the label.  Private 

label merchandize is generally special-ordered in large quantities according to store specifications./  

 

Projeção: mecanismo de defesa em que um indivíduo inconscientemente atribui a outros traços ou 

comportamentos típicos de si mesmo, sejam eles traços físicos, psicológicos de vestuário ou 

comportamento. 

Projection  A defense mechanism wherein an individual unconsciously assigns to others traits or behaviors 

typical of themself—physical, psychological, or clothing traits or behaviors. 

 

Proporção: princípio de design que relaciona uma parte a outra, e as partes ao todo. O objetivo. Ser 

atingido é encontrar proporções agradáveis nas pecas e looks, em relação ao corpo de quem os vestem.  

Proportion  A principle of design, proportion is the relationship of one part to another, and the parts to the 

whole.  The goal to be achieved is pleasing proportions in the garments and the outfit, in relation to the 

body of the wearer. 

 

Teoria da proteção: motivo primário para a origem do vestuário, para a decoração e ornamentação do 

corpo. Vestuário usado para proteção as ameaças do ambiente e proteção psicológica das forcas 

sobrenaturais universais. Relacionada as necessidades físicas, psicológicas e valores teóricos. 

Protection theory  A primary motive for the origin of clothing, for the decoration and ornamentation of the 

body.  Clothing used for physical protection from the environment and psychological protection from 

supernatural forces is universal.  Relates to physical and psychological needs, and to theoretical values. 

 

Fibras de proteína: fibras naturais derivadas de animais, como a lã e a seda. 

Protein fibers  Natural fibers derived from animal sources such as wool and silk. 

 

Protocolo: costumes e regras de cerimonias e procedimentos diplomáticos. Relacionado a órgãos 

governamentais e militares. 

Protocol  Customs, rules and regulations dealing with diplomatic ceremonies and procedures.  Relating to 

government and the military. 

 

Psicologia: o estudos das pessoas e seu comportamento individual, incluindo vestuário e conduta. 

Psychology  The study of people and their individual behavior, including clothing behaviors and manners.   

 

Necessidades psicológicas do vestuário: necessidades humanas descritas em termos de necessidades de 

vestuário para estimular e manter uma imagem corporal, autoimagem e saúde mental positivas. Pessoas 

com necessidades psicológicas de vestuário usam roupas como forma de conforto psicológico. 

Psychological clothing needs  Human needs described in terms of clothing needed to foster and maintain a 

positive body-image, self-image and mental health.  People with psychological needs use clothing as a 

source of psychological comfort.   

 

 

Q 
 

Qualidade: padrões de manufatura e performance. 

Quality  Standards of manufacture and performance. 

 

Tecido acolchoado: tecidos com três camadas, com enchimento entre os dois tecidos de fora, geralmente 

unidos por costuras feitas a mão ou máquina. 

Quilted fabric  Three layer fabrics made with padding or batting between two outer fabrics and usually 

held together by hand or machine stitching. 

 

Acolchoar: processo em que se adiciona uma camada de enchimento entre duas camadas de tecido, 

unindo-as com costuras.  
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Quilting  The process of adding a layer of padding or batting between two layers of fabrics held together 

with stitches. 

 

 

R 
 

Rami: fibra apelidada de “grama da China”. O rami vem de uma planta arbustiva da China e Índia, as 

vezes usado como substituto do linho ou algodão. 

Ramie  A fiber nicknamed “China grass.”  Ramie comes from a shrubby plant often grown in China and 

India; sometimes used as a linen or cotton substitute. 

 

Posição: Relativo a ordem (ranking) ou posição dentro de um grupo ou sociedade. 

Rank  Relative standing or position within a social group or society.  

 

Racionalização: mecanismo de defesa em que um indivíduo inventa explicações plausíveis ou possíveis 

por trás de comportamentos ao se vestir. Inconscientemente ele substitui pela real razão ou motivo. 

Rationalization  A defense mechanism wherein an individual invents possible or plausible explanations or 

reasons behind clothing behaviors, unconsciously as a substitute for the real reason or motive. 

  

Rayon: nome genérico a primeira fibra sintética comercializada. O rayon é feito de celulose regenerada e é 

macio com boas qualidades de drapeamento. 

Rayon  Generic name for the first commercially manufactured fiber.  Rayon is made from regenerated 

cellulose and is soft with good draping qualities. 

 

Formação reativa: mecanismo de defesa em que o indivíduo inconscientemente disfarça os reais motivos 

para seu comportamento de vestuário com comportamentos ou atitudes opostas. 

Reaction formation  A defense mechanism wherein an individual unconsciously conceals real motives for 

clothing behavior with opposite behaviors or attitudes. 

 

Estampas naturais realistas: estampas que imitam ou duplicam objetos da natureza ou feitos pelo homem 

de forma realística ou parecida com fotografias. Estampas naturais realistas se assemelham ao objeto real. 

 Realistic/Naturalistic patterns  Fabric prints that imitate or duplicate natural or man-made objects in a 

realistic or photographic manner.  Naturalistic patterns look like the real thing.  

 

Recuar: elementos de design usados de forma que parecem retroceder, se misturar ou afastar dos olhos. 

Elementos de recuo tendem a ser subordinados, atraindo menos atenção.  

Recede/Receding  Elements of design used in ways that appear to recede, blend in, or back away from the 

eye.  Receding elements tend to be subordinate, attracting less attention.  

 

Tipo físico retângulo: o corpo tem medidas similares proporcionalmente entre ombros, cintura e quadril. 

O tipo físico retangular tem pouca ou quase nenhuma definição ou marcação de cintura. 

Rectangle figure type  The body is proportionally similar in width in the shoulders, waist, and hips/thighs.  

The rectangular figure type has less to no defined waist curve or indentation. 

 

Estilo de roupas com forma retangular: estilo de roupas com linhas retas predominantes e sem marcação 

de cintura. Nesse estilo, a direção de linha dominante é vertical.  

Rectangular garment styles  Clothing styles designed with predominantly straight lines and no 

indentation at the waist.  In rectangular garment styles, the dominant line direction is vertical 

 

Regressão: mecanismo de defesa em que um indivíduo retorna a hábitos ou comportamentos de vestuário 

do passado. Regredir é voltar a antigas maneiras de vestir e de cuidados pessoais. 

Regression  A defense mechanism wherein an individual reverts to clothing habits or behaviors from the 

past.  To regress is to go back to old ways of dressing and grooming.  
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Reforço/ repetição: um elemento de design é reforçado ou repetido para enfatizar ou expor o efeito de uma 

característica existente. Repetição é também uma maneira de se obter ritmo para o movimento dos olhos 

em um look. 

Reinforce/Repetition  An element of design is strengthened or repeated to reinforce, emphasize, or expose 

the effect of an existing characteristic.  Repetition is also a way to achieve rhythmic eye movement within 

an outfit.  

 

Repressão: mecanismo de defesa em que um indivíduo força ideias dolorosas ou impulsos para fora de sua 

mente. 

Repression  A defense mechanism wherein an individual pushes painful ideas or impulses out of mind. 

 

Curva suave: Curva leve e suave, menos que uma curva circular completa. 

Restrained curve  A slight or gentle curve, less than a full-rounded curve. 

 

Ritmo: um princípio de design, que usa linhas, formas, cores, texturas e/ ou estampas para distribuir a 

atenção ao longo do look. Ritmo é usado para fazer a transição entre as áreas das pecas e unificar todo o 

design. 

Rhythm  A principle of design, which uses lines, shapes, colors, textures, and/or patterns to lead attention 

around the garment or the outfit.  Rhythm is used to provide a transition between areas of the garment and 

unifies the entire design. 

 

Conflito de função: o individuo se sente pressionado entre dois ou mais papeis diferentes. A decisão sobre 

o que vestir demanda ceder entre dois papeis ou desviar-se da imagem esperada. 

Role conflict  The individual feels pulled between two or more relatively different roles.  The decision of 

what to wear demands a compromise between roles or deviation from the expected image. 

 

Estilo Yin Romântico: uma categoria da classificação Yin/ Yang. Estilo pessoal romântico é caracterizado 

como romântico, receptivo, caloroso, charmoso e sensível. Essa categoria se aplica a homens e mulheres. 

Romantic Yin  A category on the Yin/Yang continuum.  Romantic personal style types are characterized 

as approachable, receptive, warm, charming, and responsive.  This category applies to men and women.  

 

Tipo físico Redondo/ oval: esse biotipo está acima da média de peso ideal. O tipo físico oval é mais largo 

e as linha do corpo geralmente são mais curvas. 

Rounded/Oval figure type  The body is above the average-ideal weight range.  The oval figure type is 

larger and the bodylines may be full-rounded curves. 

 

Estilo de roupa arredondado: menos frequente, as roupas de estilo redondo são desenhadas com linhas e 

formas arredondadas, geralmente nas mangas e/ ou saia. 

Rounded garment styles  Less often seen, clothing styles designed with curved lines and shapes, generally 

in the sleeves and/or skirt.   

 

 

 

S 
 
Tecido de cetim: tecido com fios de superfície brilhante e escorregadia. 

Satin weave  A fabric weave with threads floating on the surface to create a shiny, slippery fabric/  

 

Cetim: tecido macio e brilhante feito da seda, algodão, rayon e poliéster. O cetim é tipicamente usado para 

roupas formais para o dia e ocasiões noturnas, além de lingerie e jaquetas esportivas. 

Satin A smooth and shiny fabric made from silk, cotton, rayon, and polyester.  Satin is typically used for 

dressy day and evening occasions, as well as for some lingerie and active sports jackets.  
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Escala: um princípio de design, a escala se refere à relação de tamanho de uma forma em comparação à 

outra, sendo descrita em termos de pequeno, médio e grande. 

Scale  A principle of design, scale refers to the size relationship of one shape compared to another, 

described in terms of small, medium, and large.   

 

Cores secundárias: laranja, roxo e verde. Cores secundárias resultam da mistura de duas cores em 

quantidades relativamente iguais. 

Secondary hues  Orange, violet (purple) and green.  Secondary hues result from mixing two primary hues 

in relatively equal amounts.  

 

Brechós: loja que vende peças de roupas usadas a preços bem reduzidos. 

Second-hand stores  A thrift shop that sells used clothing at bargain prices. 

 

Auto realização: a realização de competências e objetivos pessoais. A aparência pode interferir ou 

aumentar a habilidade de se atingir objetivos específicos. 

Self-actualization  The actual achievement of competencies and personal goals.  Appearance may interfere 

with or enhance ability to achieve particular goals.  

 

Autoconceito/ autoimagem: a imagem mental que uma pessoa tem de si mesma. O autoconceito inclui a 

combinação de todos os traços psicológicos como valores, atitudes, personalidade, talentos e habilidades. O 

autoconceito é fortemente influenciado pela imagem corporal. 

Self-concept/Self-image  The mental image a person has of himself or herself.  Self-concept includes the 

combination of all psychological traits, such as values, attitudes, personality, talent, and abilities.  The self-

concept is strongly influenced by body image. 

 

Autoconfiança: o senso de crença e confiança m si mesmo que uma pessoa tem. A aparência é apenas um 

fator no desenvolvimento da autoconfiança.  

Self-confidence  The sense of belief, trust, and reliance on oneself that a person has.  Appearance is just 

one factor in the development of self-confidence. 

 

Auto competência: Aptidões e habilidades específicas que uma pessoa desenvolve ou alcança. 

Self-competence  Specific skills and abilities a person develops or achieves.  

 

Autoestima: o senso ou sentimento de autovalor, o que uma pessoa sente sobre si mesma. 

Self-esteem  A sense or feeling of self-worth—how a person feels about himself or herself. 

 

Auto apresentação: a imagem com que um indivíduo se apresenta ao mundo. 

Self-presentation  The image an individual presents to the world. 

 

Valores sensoriais: uma pessoa com altos valores sensoriais tende a ter nervos sensíveis na pele. O sentido de toque 

e conforto são muito importantes. 

Sensory values  A person with high sensory values tends to have relatively sensitive nerve endings in the skin.  The 

sense of touch and comfort are very important. 

 

Peça avulsa: peças de roupas que cobrem apenas uma parte do corpo. As peças avulsas são combinadas 

entre si para formar várias combinações.  

Separates  Articles of apparel that clothe only part of the body.  Separates are worn interchangeably with 

other separates to form a variety of combinations.  

 

Cores escurecidas: são cores com tom abaixo ou mais escuros que seu valor natural como posicionado no 

círculo cromático. Preto foi adicionado a cor, absorvendo mais luz. 

Shades  Low value colors, shades are below or darker than natural value as positioned on the color wheel.  

Black has been added to the hue, absorbing more light. 
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Forma: um elemento de design, a forma é uma área de duas dimensões ou espaço fechado por linhas, 

criando as bordas externas ou contorno de um objeto. As bordas externas, contorno ou silhueta de uma peca 

é a sua forma. 

Shape  An element of design, shape is a two-dimensional area or space enclosed by lines, creating the outer 

edge or outline of an object.  The outer edge, outline, or silhouette of a garment is a shape. 

 

Silhueta: bordas externas ou contorno do corpo ou de uma peca de vestuário. 

Silhouette  The outer edge or outline of the body or garment. 

 

Seda: fibra natural obtida do casulo tecido pelo bicho da seda. 

Silk  A natural fiber obtained from cocoons spun by silkworms. 

 

Contraste simultâneo: resposta psicológica a cor- uma ilusão de ótica da cor. As cores parecem ter um 

efeito alterado umas nas outras por parecerem trocar de contraste entre si- uma intensificando a outra, para 

se distanciarem umas das outas no círculo cromático, aumentando diferenças aparentes. 

Simultaneous contrast  A physiological response to color—an optical illusion in color.  Colors have an 

altering effect on one another as they appear to change in contrast to one another—to intensify one another, 

to push away from one another on the color wheel, increasing apparent differences.  

 

Tom de pele: cor predominante aparente na pele, resultado do pigmento alaranjado da melanina nas 

camadas superficiais da pele em contraste complementar ao fluxo azulado de sangue abaixo dessas 

camadas- sendo assim o tom de pele. 

Skin tone  The predominant hue apparent in the skin, the result of orange pigmented melanin in surface 

layers of the skin as seen in complementary contrast to blue blood flow beneath—hence, a skin tone.  /  

 

Socialização: processo gradual de ajuste, adaptação e alinhamento de um individuo a um grupo social. 

Socialization  The gradual process of adjusting, adapting, and aligning the self within the social group. 

 

Influencia da mídia: esforços por parte da mídia para influenciar a aceitação e adoção de uma tendência 

ou modismo em particular. Pode ter um efeito positivo ou negativo. 

Social modeling  Media efforts to influence the acceptance and adoption of a particular trend or fad in 

appearance.  Social modeling may be positive or negative in effect.  

 

Necessidades Sociais: necessidades humanas em termos de aceitação, designação, pertencimento e 

modéstia. Pessoas com necessidades sociais usam o vestuário para se colocarem à vontade em situações 

sociais. 

Social needs  Human needs described in terms of acceptance, assignment, belonging, and modesty.  People 

with social needs use clothing to put themselves and others at ease in social situations.  

 

Valores sociais: uma pessoa com altos valores sociais deseja ou valoriza obter aceitação social e aprovação, gosta 

de fazer amigos e quer que as pessoas se sintam confortáveis e à vontade.  

Social values  A socially oriented person values or desires to obtain social acceptance and approval, enjoys making 

friends, and wants to make people feel comfortable, at ease. 

 

Sociedade: um grupo ou grupos de pessoas vivendo, trabalhando e se divertindo juntas.  

Society/Societies  A group or groups of people living, working, and recreating together. 

 

Sociologia: o estudo das pessoas em comportamento de grupo, incluindo comportamento de vestuário e 

cuidados pessoais. 

Sociology  The study of people in group behavior, including clothing and grooming behaviors.  

 

Somatótipo: Tipos físicos definidos por William Sheldon: o Ectomorfo, Endomorfo e Mesomorfo. 

Somatotypes  Body types defined by William Sheldon, the ectomorph, endomorph, and mesomorph.  

 

Elastano/ spandex: fibra sintética forte, leve e durável com grande elasticidade. É usada no vestuário de 

sustentação, roupa de banho e ginástica. 
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Spandex  A manufactured fiber that is strong, lightweight, and durable with great elasticity.  Spandex is 

used in foundation garments, swimming suits, and leotards.  

 

Harmonia complementar dividida: harmonia de três cores que inclui uma cor com as duas cores ao lado 

de sua complementar. 

Split Complementary color scheme  The harmony of three colors that includes one hue with the two hues 

on each side of its complement.  

 

Estilo esportivo/ atlético Yang: uma categoria da classificação Yin/ Yang. O estilo pessoal esportivo 

Yang é caracterizado como assertivo, confiante, extrovertido e persistente. Essa categoria se aplica a 

homens e mulheres. 

Sportive/Athletic Yang  A category on the Yin/Yang continuum.  Sportive personal style types are 

characterized as assertive, confident, outgoing, and persistent.  This category applies to men and women.  

 

Sportswear: roupas apropriadas para recreação ou ocasiões relaxadas. 

Sportswear  Clothing suitable for recreation or relaxed occasions.  

 

Estilo esportivo/ gamin Yin: uma categoria da classificação Yin/ Yang. O estilo pessoal esportivo Yin é 

caracterizado como acessível, jovem, amigável, casual e travesso. Essa categoria se aplica a homens e 

mulheres. 

Sporty/Gamin Yin  A category on the Yin/Yang continuum.  Sporty personal style types are characterized 

as approachable, youthful, friendly, casual, and mischievous.  This category applies to men and women.  

 

Fibras descontínuas: fios curtos de fibras, incluindo as de algodão e lã, ou qualquer fibra sintética mais 

curta. São mais macias e tendem a se sujar mais rápido, mas a sujeira é menos notável. 

Staple fibers  Short strands of fiber, including cotton and wool fiber, or any manufactured fiber cut into 

shorter strands.  Staple fibers are softer and tend to pick up soil faster but soil is less noticeable.  

 

Linhas retas: linhas rígidas e estáveis. 

Straight lines  Crisp, flat, rigid lines.  

 

Formas retas: são formadas por linhas angulares que fecham espaços. Formas retas incluem quadrados, 

retângulos e triângulos, entre outros. 

Straight shapes  These shapes are formed by angular lines to enclose space.  Straight shapes include 

square, rectangular, and triangular shapes to name a few. 

 

Estratificação: a classificação de indivíduos ou grupos de acordo com posições refletidas no vestir. 

Stratify/Stratification  The classification of individuals or groups according to rank as reflected in dress. 

 

Status: Lugar ou posição ocupada por um indivíduo de prestígio ou valor social. Status pode ser 

comunicado por roupas. 

Status  An individual’s place or position on a scale or continuum of prestige or social value.  Status can be 

communicated by clothing. 

 

Estereótipo: uma imagem mental padronizada de uma pessoa ou grupo, resultado de anos de experiência 

social. Verdadeiro ou falso, um estereótipo é reconhecido por várias pessoas. 

Stereotype  A standard mental image of a person or a group, the result of ages of social experience.  True 

or false, a stereotype is recognized and reacted to by many people.  

 

Linhas estruturais: linhas entrelaçadas ou tecidas durante a manufatura de um tecido, bem como as linhas 

estruturais criadas durante a construção de uma peça, como linhas de costuras e dobras.  

Structural lines  Lines woven or knitted into fabric during manufacturing, as well as structural lines 

created during the construction of a garment, such as seam lines and fold lines. LINHAS ESTRUTURAIS 
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Estilo: 1) um design particular, forma ou tipo de artigo. O estilo de uma peça se distingue por suas 

características particulares que o faz único. 2) Estilo também descreve alguém que tem uma maneira 

consistente ou distinta de se vestir e fazer as coisas. 

Style  1) A particular design, shape, or type of apparel.  A garment style is distinguished by the particular 

characteristics that makes it unique.  2) Style also describes someone who has a consistent or distinctly 

unique way of dressing and doing things.  

 

Stylist: pessoa que seleciona e combina estilos de moda específicos para criar um look exclusivo para um 

cliente. Um stylist de guarda roupas trabalha com pecas já existentes ao invés de criar novos designs. 

Stylist  A person who selects and combines specific fashion styles to create a unique “look” for a client.  A 

wardrobe stylist works with existing garments rather than creating new designs.   

 

Estampas estilizadas: estampas que refletem a interpretação de objetos naturais ou não de quem as criou. 

Refletem mais a imaginação do que uma imitação. 

Stylized patterns  Fabric prints that reflect the designer’s interpretation of natural or man-made objects.  

Stylized prints reflect imagination rather than imitation.  

 

Subjetivo: que não é objetivo. Em tomadas de decisões, o individuo é afetado por seus pensamentos e 

sentimentos, ficando incapacitado de ter um pensamento independente. O consultor subjetivo não consegue 

aconselhar clientes sem se influenciar por seu gosto pessoal. 

Subjective  Not objective.  In decision making, the individual is affected by personal thoughts and feelings, 

incapable of independent thinking.  The subjective consultant is unable to advise clients without personal 

bias. 

 

Subordinado: menos obvio ou menos importante. Elementos de design ou detalhes que detém a atenção 

por menos tempo são chamados de subordinados. 

Subordinate/Subordinance  Less obvious or less important.  Design elements or details that hold attention 

for less time are said to be subordinate.  

 

Teoria Subtrativa da cor: teoria de cor pigmento em que a mistura de todas as cores primarias pigmento 

resultam em cinza ou preto, porque quase todos os comprimentos de ondas de luz são absorvidos ou 

subtraídos. 

Subtractive color theory  Pigment color theory in which the mixture of all pigment primary hues result in 

gray or black because nearly all light wavelengths are absorbed or subtracted out. 

 

Camurça: couro com fibrilha em um dos lados. 

Suede  Leather with a napped surface.  

 

Acamurcado: tecido que teve suas fibras escovadas em um dos lados para se parecer com couro de 

camurça. 

Sueded  Fabric that has been napped or brushed on one side to resemble suede leather. ACAMURÇADO 

 

Leis suntuárias: restrições legais de vestimenta para distinção de classes, posição ou status, para preservar 

a ordem social. 

Sumptuary laws  Legal restrictions on dress to distinguish class, rank, or status and preserve the social 

order.  

 

Equilíbrio simétrico: as duas metades de uma peca são iguais. O espaço do design é quebrado em partes 

iguais. O equilíbrio simétrico também recebe o nome de equilíbrio formal. 

Symmetrical balance  The two halves of a garment are the same.  The design space is broken into equal 

parts.  Symmetrical balance is also referred to as formal balance.  

 

Fibras sintéticas: fibras manufaturadas ou artificiais. 

Synthetic fabrics  Man-made or manufactured fibers.  
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T 
 
Tafetá: um tecido macio, porém translúcido de superfície brilhante. O tafetá é normalmente usado para 

roupas de noite. 

Taffeta  A smooth yet crisp fabric with sheen on its surface.  Taffeta is usually used for eveningwear.  

 

Alfaiataria: construção estruturada de roupas, geralmente incluindo colarinho costurado a mão, lapelas e 

ombros reforçados com ombreiras. Uma peca de alfaiataria é frequentemente feita sob medida. 

Tailored  Structured clothing construction, often including hand-worked collar and lapels and padded 

shoulders.  A tailored garment is often custom fitted.  

 

Estilos estruturados: estilos de roupas de aparência estruturada, com predominância de linhas retas, 

ângulos e formas tubulares, de cores mais escuras e suaves, com alto contraste de valor, tecidos mais firmes 

e padrões geométricos menores (estampas, listras e xadrezes) 

Tailored styles  Structured looking clothing styles, designed with predominately straight lines, angular and 

tubular shapes, darker and dulled colors with strong value contrast, firmer fabrics, and smaller geometric 

patterns (prints, stripes, and plaids).  Tailored design details are associated with yang personal style 

characteristics.   

 

Cores terciárias: amarelo- esverdeado, azul- esverdeado, azul- arroxeado, vermelho-arroxeado, vermelho-

alaranjado e amarelo-alaranjado são cores terciárias. Elas são resultado da mistura de cores primárias e 

secundárias. 

Tertiary/Intermediate hues  Yellow-green, blue-green, blue-violet, red violet, red-orange, and yellow-

orange are tertiary hues.  Tertiary hues result from a mixture of the primary and secondary hues on either 

side.  

 

Combinacao tetrádica: a harmonia de quatro cores equidistantes umas das outras no círculo cromático. 

Tetrad color scheme  The harmony of four colors spaced equidistant from one another around the color 

wheel.  

 

Texteis: outra palavra para tecidos e similares. 

Textiles  Another word for cloth or fabrics.  

 

Textura: um elemento de design, a textura é a característica da superfície de um tecido: sua aparência, 

toque, som ou drapeado. 

Texture  An element of design, texture is the surface characteristics of a fabric; the look, feel, sound, and 

hand or drape of the fabric.  

 

Fio: fibra única ou várias fibras reunidas ou trancadas de forma contínua para se fazer tecidos. 

Thread/Yarn  A single fiber or several fibers spun or twisted into continuous strands for making into 

fabric.  

 

Fios de trama justa: são as que tem mais torções por polegada. Mais duráveis, elas tendem a duram por 

mais tempo. 

Tightly twisted yarns  High, tight twist yarns have more twists per inch.  More durable, they tend to last 

longer.   

 

Cores clareadas: são aquelas que estão acima ou mais claras em relação ao seu valor na posição natural no 

círculo cromático. Branco foi adicionado à cor pura, refletindo mais luz. 

Tints  High value colors, tints are above or lighter than natural value position on the color wheel.  White 

has been added to the pure hue, reflecting more light.  

 

Cores com adição de marrom (toasted): cor com adição de marrom para tornar sua aparência mais 

quente.  

Toasted  Brown is added to a color to warm its appearance.  
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Tom: cor mais opaca ou suavizada. 

Tone  A dulled or muted hue./ TOM  

 

Publicações da área: Revistas, jornais e livros que lidam especificamente com uma certa indústria ou 

ramo, como a indústria da moda e imagem.  

Trade publications  Magazine, newspapers, and books that deal specifically with a certain industry or 

trade, such as the fashion and image industry. 

 

Marac registrada: nome de marca de um produto. A marca registrada geralmente é representada por um 

logo que identifica que ela pertence a um vendedor ou produtor em particular.  

Trademark  A product’s own brand name.  A trademark is often represented by a logo which identifies it 

as belonging to a particular seller or manufacturer.  

 

Nome comercial: nomes dados a fibras sintéticas produzidas por uma empresa em particular, como Orlon, 

Dacron e Lycra. Um nome comercial não pode ser usado legalmente por outro fabricante que produza a 

mesma fibra. 

Trade name  Brand names given to man-made fibers produced by a particular manufacturer, such as 

Orlon, Dacron, and Lycra.  A trade name cannot be legally used for the same type of fiber produced by 

another manufacturer.   

 

Transição: movimento fluido e suave de uma condição e posição para outra, com um senso de ritmo. As 

transições estão relacionadas a organização de linhas, formas, cores e texturas e ao principio de design 

chamado ritmo. 

Transition  A smooth flowing movement from one condition and position to another with a fluid sense of 

rhythm.  Transition relates to the arrangement of lines, shapes, colors, and textures and to the design 

principle of rhythm. 

 

Translucido: reação de uma textura à luz em que a luz suficiente é transmitida através do tecido, para que 

se perceba uma vaga silhueta, mas não o suficiente para se distinguir detalhes de dentro da forma. 

Translucido é apenas semitransparente.  

Translucent  Textural reaction to light in which enough light is transmitted through the fabric to perceive 

hazy silhouettes, but not to distinguish details within the shape.  Translucent is only semi-transparent. 

 

Transparente: reação de uma textura à luz em que a luz suficiente é transmitida através do tecido para que 

se permita ter uma visão apurada dos detalhes que estão do outro lado. Transparente é o oposto de fosco. 

Transparent  Textural reaction to light in which enough light is admitted through the fabric to allow clear 

vision of sharp details on the other side.  Transparent is the opposite of opaque. 

 

Tendência: são as silhuetas, estilos, cores, tecidos e estampas escolhidos pelos lideres de mercado da 

moda/ estilistas, que são copiados, reinterpretados e fabricados para a massa. 

Trend/Trendy  Silhouettes and styles, colors, fabrics, and patterns favored by the world’s leading fashion 

designers, which are copied, reinterpreted, and manufactured for the mass market. 

 

Combinação de cores triádicas: a harmonia de três cores com espaçamento equidistante uma das outras 

no círculo cromático. 

Triad color scheme  The harmony of three colors spaced equidistant from one another on the color wheel.  

 

Tipo físico triangulo: o corpo é mais estreito nos ombros e mais largo nos quadris/ coxas, com uma curva 

baixa no quadril. São geralmente menores no busto e cintura, com costas estreitas e mais volume no 

bumbum.  

Triangular figure type  The body is narrower in the shoulders and wider in the hips/thighs, with a low hip 

curve.  They are often smaller in the bust and waist, narrower in the back, and rounder in the buttocks.  

 

Roupas em formato triangular: estilos de roupas compostos predominantemente por linhas retas, mais 

estreitas nos ombros ou cintura e maiores na barra.  As pecas desse formato têm linha direcional dominante 

diagonal. Derivada da forma de um triangulo. 
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Triangular-shaped garments  Clothing styles composed of predominantly straight lines, they are 

narrower in the shoulders or waist and wider at the hem.  In triangular shaped garments, the dominant line 

direction is diagonal.  Derived from the shape of a triangle.  

 

Malha de lingerie/ tricot: tecido que não desfia e fácil de drapear. É muito usado para lingerie/ underwear. 

Tricot  Drapable, warp knit fabric that does not run.  Tricot is widely used in underwear. 

 

Tipo físico tubular: corpo magro, angular e abaixo do peso. Um corpo tubular tem poucas curvas notáveis. 

Tubular figure type  The body is slim to thin, angular, and below the average/ideal weight range.  A 

tubular body has few noticeable curves. 

 

Tweed: tecido robusto, de lã relativamente espessa, com pontos de cor criados por fibras tingidas 

introduzidas na tecelagem. Tradicionalmente usados em blazers, coletes e calcas sociais. 

Tweed  Sturdy, relatively rough wool fabrics with dots of color created by dyed fibers introduced into the 

weave.  Tweed is traditionally used in sports jackets, vests, and slacks. 

 

Tecido de sarja: tecido caracterizado por carreiras diagonais produzidas por séries de escalonamentos. São 

tecidos geralmente firmes e duráveis.  

Twill weave  A basic weave characterized by diagonal wales produced by a series of staggered floats.  

Twill weave fabrics are generally firm and durable.  

 

Estampas bidirecionais: padrão (estampas, listras ou xadrezes) organizados em apenas duas direçoes. , 

dado um ângulo de 180 graus. Nessa estampa os padrões são posicionados em listras ou estão em outras 

combinações geométricas. 

 

Two-way arrangements  The pattern (print, stripe, or plaid) appears the same from only two directions, 

given a half or 180-degree turn.  Two-way patterns are arranged in stripes, or are other geometric 

combinations. 

 

 

U 
 

Subtom: palavra popularizada para descrever a aparente característica de pele quente ou fria do tom da 

pele.  

Undertone A word popularized to describe the apparent warmness or coolness of the skin tone. 

 

Uniforme: artigo de vestuário ou composição de look que é específico de uso de todos os membros de um 

certo grupo ou pessoas com mesmo propósito ou objetivo. 

Uniform  An article of clothing or outfit that is specific to everyone in a certain group of people with the 

same purpose or goal. 

 

Unidade: principio de design, a unidade é o senso de completude. Nado no design ou no look está 

incompleto ou sem acabamento. O look está completo. 

Unity  A principle of design, unity is a sense of completeness.  Nothing in the design or outfit is left out or 

unfinished.  The outfit is finished. 

 

Estilos não-estruturados: estilos de roupas desestruturada, com linhas mais curvas, formas arredondadas, 

cores claras e com menos contraste de valor, tecidos mais macios e flexíveis e padroes maiores e curvados 

(estampas, listras e xadrezes). Estilos não estruturados são associados às características Yin de estilo 

pessoal. 

Untailored styles  Unstructured looking clothing styles, designed with more curved lines, rounded shapes, 

light or bright colors with less value contrast, softer more pliable fabrics, and larger curved patterns (prints, 

stripes, and plaids).  Untailored design details are associated with Yin personal style characteristics.   
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V 
 
Valor: dimensão da cor, valor está relacionado ao grau de claridade ou escuridão de uma cor. Cada tom 

puro tem se valor natural, conforme aparece no círculo cromático. 

Value A dimension of color, value is the relative degree of lightness or darkness of a hue.  Each pure hue 

has a natural or normal value, just as it appears on a color wheel. 

 

Conflito de valor: quando um indivíduo fica entre dois ou mais valores opostos. O processo de tomada de 

decisão demanda que se comprometa algum dos valores. Conflitos de valor podem acontecer facilmente 

entre pais e filhos, alunos e professores, colegas e etc.  

Value conflict  The individual feels pulled between two or more relatively opposite values.  The decision 

making process demands a compromise between values.  Value conflicts may easily occur between parent 

and child, teacher and student, peers, and so on. 

 

Contraste de valor: contraste comparativo entre valores, especificamente contraste entre claro/ escuro na 

coloração pessoal. 

Value contrast  Comparative contrast in value, specifically dark-light value contrast in personal coloring./  

 

Valores: ideias e crenças que são importantes para indivíduos ou grupos de indivíduos. Valores são forcas 

motivadores nas tomadas de decisões e comportamentos. Valores de vestuário são consistentes com valores 

gerais. Os mesmos valores que motivam escolhas na vida também motivam escolhas de roupas. Os valores 

podem mudar ao longo do tempo. Oito tipos de valores foram testados incluindo valores estéticos, sociais, 

políticos, econômicos, religiosos, teóricos, exploratórios e sensoriais. 

Values  Ideas and beliefs that are important to individuals or groups of individuals.  Values are a 

motivating force in decision making and behavior.  Clothing values are consistent with general values.  The 

same values that motivate life choices also motivate clothing choices.  Values may change over time.  Eight 

types of values have been tested, including aesthetic, social, political, economic, religious, theoretical, 

exploratory, and sensory. 

 

Veludo: tecido felpudo, com felpa curta e densa. O veludo é normalmente usado para roupas para a noite. 

Velvet A pile fabric with a very short, dense pile.  Velvet is usually used for evening wear. 

 

Belbutina: tecido felpudo de algodão, suado para roupas formais durante o dia e roupas para a noite. 

Velveteen   A cotton pile fabric generally used for dressy day and evening wear. 

 

Comunicação verbal: palavras, ritmo, tom de voz, entonação e inflexão usados para comunicar uma 

informação. 

Verbal communication Words, tempo, pitch, tone, and inflection used to communicate a point of 

information. 

 

Linha vertical: marca alongada ou linha reta de cima a baixo. 

Vertical  Elongated mark or line that is straight up and down. 

 

Equilíbrio vertical: sentido de peso visual de cima até embaixo. O equilíbrio vertical é geralmente 

atingido com mais peso visual na porção inferior de uma peca. 

Vertical balance  The sense of visual weight from top to bottom.  Vertical balance is generally achieved 

with more visual weight in the bottom portion of a garment.   

 

Lã pura: fibras de lã que nunca foram usadas. 

Virgin/pure wool Wool fibers that have never been used before. 
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W 
 
Carreira: um das series de nervuras ou cordas na mesma direção de um tecido trançado. Em malhas, 

carreira é a sucessão de lacadas consecutivas no comprimento do tecido. 

Wale  One of a series of ribs or cords running in one direction of woven fabric.  In knitted fabrics, a wale 

appears as a column of loops running the length of the fabric. 

 

Guarda roupa: todos os artigos que uma pessoa possui, incluindo roupas e acessórios. O guarda roupa é 

normalmente adquirido durante um período de tempo e seu propósito é atender as necessidades de seu 

dono. 

Wardrobe All the apparel a person possesses, which includes all clothing and accessories.  A wardrobe is 

generally acquired over a period of time and intended to meet all the needs of the owner. 

 

Consultor de guarda roupa: pessoa que ajuda clientes a selecionar e combinar peças e acessórios para 

que a imagem pessoal ou profissional desse cliente seja aprimorada e o ajude a atingir seus objetivos. 

Wardrobe consultant  A person who helps clients select and combine clothing and accessories in ways 

that enhance his or her personal or professional image and aid in the achievement of goals. 

 

Avaliação de guarda roupa: processo de decisão sobre que roupas e acessórios funcionam em um guarda 

roupa, o que não funciona e o motivo.  

Wardrobe evaluation/Closet audit The process of deciding what clothing and accessories work in a 

wardrobe, what do not, and why. 

 

Inventário de guarda roupa: lista de pecas de roupas e acessórios que uma pessoa possui. 

Wardrobe inventory  A list of what clothing and accessories a person owns. 

 

Gestão de guarda roupa: processo de avaliação e controle das escolhas e efeitos das roupas em relação a 

si mesmo e aos outros, para que se atinjam objetivos individuais.  

Wardrobe management  The process of evaluating and controlling the choice and effect of clothing on 

self and others, and on the achievement of individual goals. 

 

Peças neutras: cores apagadas ou suaves como tons de marinho, borgonha, oliva, azul petróleo, ferrugem, 

ameixa, camelo e outros, em adição a marrons mais típicos como marfim, bege, nude, taupe. Peças neutras 

sao coordenáveis  de forma atraente com facilidade. 

Wardrobe neutrals  Dulled or muted hues such as tones in navy, burgundy, olive, teal, rust, plum, camel, 

sage, and more, in addition to the more typical brown, tan, ivory, and taupe.  Wardrobe neutrals coordinate 

easily and attractively. 

 

Planejamento de guarda roupa: plano de ação organizado para a aquisição de pecas para completar um 

guarda roupa. 

Wardrobe plan  An organized plan of action to acquire needed pieces of clothing to complete a person’s 

wardrobe.   

 

Stylist (de guarda roupa): profissional que seleciona e combina todas as roupas para pessoas em sessões 

de fotos, teatro, televisão ou produções de filmes. Um stylist de guarda roupa geralmente busca trabalhar 

para celebridades. 

Wardrobe stylist  A person who selects and combines all the clothes for people in photo shoots, stage, 

television, or movie production.  A wardrobe stylist often aims to work with celebrity clients. 

 

Limpeza de guarda roupa: processo contínuo que envolve avaliação e planejamento de guarda roupa, 

descarte de peças e acessórios que não funcionam e o cúmulo de novas peças mais funcionais. 

Wardrobing  A continuous process which involves wardrobe evaluation and planning, discarding of 

nonfunctional pieces of clothing and accessories, and the accumulation of new, more functional pieces. 
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Cores quentes: vermelho, laranja e amarelo são cores quentes. As cores quentes parecem ter o calor do sol 

ou do fogo. 

Warm hues Red, orange, and yellow are warm hues.  Warm hues appear to be hot like the sun or fire. 

 

Cor Lavada: quando o tom da cor é misturado à água.  

Washed  Where the hue has been thinned with water. 

 

Resistente a água: acabamento renovável que permite a peça repelir a água, mas que não resiste às chuvas 

muito fortes. 

Water repellent  Renewable finish that enables fabric to shed some water, but cannot resist heavy rain. 

 

A prova d’água: acabamento do tecido que repele a água. 

Waterproof A fabric finish that repels water. 

 

Vida útil: tempo esperado de duração de um artigo de vestuário. A vida útil dependerá da qualidade da 

peça, frequência de uso e cuidados recebidos.  

Wear-life The expected wearing time of an article of clothing.  Wear-life depends on garment quality, 

frequency of wear, and care received. 

 

Arte vestível/ wearable art: composição artística de linhas, formas, cores, texturas e estampas que são 

usados no corpo. Arte vestível é geralmente mais criativa e pode ser enfeitada. 

Wearable art An artistic composition of lines, shapes, colors, textures, and patterns to be worn on the 

body.  Wearable art is often assumed to be more creative and may be embellished. 

 

Tecelagem: processo de entrelaçamento de dois conjuntos de fios perpendiculares usando-se um tear. 

Weave/Weaving A process of interlacing two sets of yarns perpendicular to each other usually using a 

loom.   

 

Absorção: absorção de umidade ou líquido em uma área. Fibras naturais absorvem a transpiração do corpo 

para que ela evapore para maior conforto. 

Wicking  The spreading and absorption of moisture or liquid throughout an area.  Natural fibers wick body 

moisture away from the body to be evaporated for greater comfort. 

 

 

Y 
 
Yang: conceito asiático/ oriental adaptado e aplicado à personalidade e estilo pessoal. Yang personifica 

avanço, assertividade, autoridade e traços de dominância. Em vestuário se relaciona a estilos estruturados. 

Yang  Asian/Oriental concept adapted and applied to personality and personal style.  Yang embodies 

advancing, assertive, authoritative, and dominant traits.  In clothing, yang relates closely to tailored styling.  

 

Fio: grupo de fibras, geralmente torcido e contínuo, usado para tecer ou fazer outros processos para 

produção de tecidos.  

Yarn  A strand of fibers, usually twisted and continuous, used for weaving, knitting, or other processing 

into fabrics. 

 

Yin: conceito asiático/ oriental adaptado e aplicado à personalidade e estilo pessoal. Yin personifica 

receptividade, traços amigáveis e de subordinação. Em vestuário, Yin se relaciona com estilos não 

estruturados. 

Yin  Asian/Oriental concept adapted and applied to personality and personal style.  Yin embodies receding, 

receptive, approachable, subordinate traits.  In clothing, Yin relates closely to untailored styling. 

 

 

Key terms prepared by Judith Rasband, AICI CIM, Conselle Institute of Image Management;  
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and members of the AICI FLC Committee. 


