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RESUMO 

Por meio do estudo da terminologia recorrente em apostilas que denominam tecidos 

e são utilizadas em cursos técnicos e de graduação da Indústria Têxtil, esta tese tem 

como objetivos  identificar e dar tratamento terminológico aos termos que denominam 

tecidos, elaborar um glossário desses termos, estudar os termos eponímicos 

encontrados no material de extração e apresenta como público-alvo os estudantes de 

cursos técnicos e de graduação do setor Têxtil e profissionais que trabalham 

diretamente com a venda de tecidos. Para tanto, consideramos algumas 

características dos termos eponímicos de nosso estudo e são elas: termos formados 

com base em topônimos ou antropônimos, termos de origem estrangeira sob forma 

de xenismos e empréstimos e países, regiões ou cidades de referência para a 

formação dos termos eponímicos. No arcabouço teórico estão Cabré (1999), Barros 

(2004), Krieger e Finatto (2004), Pavel; Nolet (2002), Guilbert (1975) e Van Hoof 

(2001). A pesquisa beneficiou-se de um conjunto de textos que serviram de ponto de 

partida para a extração dos termos que comporiam o glossário e de um conjunto de 

obras lexicográficas e terminográficas que serviram para a constatação do uso real 

dos termos selecionados no discurso de profissionais do setor têxtil. Os dados 

terminológicos dos termos foram retirados de obras e sites do domínio têxtil que 

trabalham com a subárea “tecidos”. O glossário terminológico dos nomes de tecidos 

contém 157 termos, organizados em ordem alfabética, mas com um sistema de 

conceito que permite ao consulente visualizar os termos em sistema e recuperar as 

relações conceituais mantidas entre eles. O estudo do conjunto terminológico desta 

tese constitui em uma contribuição para o ensino-aprendizagem realizado nas escolas 

técnicas e Faculdades brasileiras que preparam estudantes do campo da Indústria 

Têxtil e uma contribuição à comunicação entre os profissionais da área. Esta tese 

compõem-se de cinco seções: 1) Fundamentação Teórica, 2) Indústria têxtil mundial 

e nacional, 3) Metodologia, 4) Análise dos termos eponímicos encontrados nos nomes 

de tecidos, 5) Glossário Terminológico dos nomes de tecidos.  

Palavras-chave: Terminologia. Indústria têxtil - Terminologia. Tecidos. Vocabulários, 

glossários. 



ABSTRACT 

Through the study of recurrent terminology in textbooks that define fabrics and are 

used in technical and Graduation courses of the Textile Industry, this thesis aims to 

identifyng and give terminological treatment to the terms that define fabrics, elaborate 

a glossary of these terms and study the eponymic terms found in the list of terms raised 

by our research. This work presents as target the students of technical and Graduation 

courses of the textile sector and professionals who work directly with the sale of fabrics. 

To do so, some characteristics of the eponymic terms found in our study, such as: 

terms formed from toponyms or anthroponyms, terms of foreign origin in the form of 

xenisms and loans, and countries, regions or cities of reference for the formation of 

eponymic terms were taken into account. The theoretical framework includes Cabré 

(1999), Barros (2004), Krieger and Finatto (2004), Pavel; Nolet (2002), Guilbert (1975) 

and Van Hoof (2001). The research benefited from a set of texts that served as the 

starting point for extracting the terms that would make up our glossary and a set of 

lexicographic and terminographic works that served to verify the actual use of the terms 

selected in the discourse of professionals in the textile sector. The terminological data 

of each term were taken from works and websites in the textile domain that work with 

the sub-area "fabrics". The terminological glossary of fabrics names has 157 terms, 

arranged alphabetically, but with a concept system that allows the consultant to view 

the terms organized in a system and so retrieve the conceptual relations between 

them. The study of the terminological set studied on this thesis constitutes a 

contribution to teaching and learning in technical schools and Brazilian colleges that 

prepare students in the field of Textile Industry and a contribution to communication 

among professionals in the area. This thesis consists of five sections: Introduction, 1) 

Theoretical basis, 2) World and national textile industry, 3) Methodology, 4) Analysis 

of eponymic terms found in names of fabrics, 5) Glossary of fabric names  

Keywords: Terminology. Textile industry – Terminology. Fabric. Vocabularies, 

Glossaries. 
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INTRODUÇÃO 

A Indústria Têxtil é um setor que abrange diversas atividades, que vão desde o cultivo 

de matéria prima à confecção de artigos de consumo como roupas e acessórios. O setor têxtil, 

no que diz respeito ao panorama mundial, é considerado importante gerador de empregos e 

consequentemente contribui para o desenvolvimento econômico de diversos países. Alguns 

desses possuem tradição de produção e exportação de têxteis para todo o mundo que data de 

séculos. 

 Em nível nacional, o Brasil possui cerca de 32 mil empresas (formais) do setor têxtil, 

há registro de empresas que estão ativas há 200 anos (ABIT, 2017). O país é considerado o 

quarto maior parque produtivo de confecção e o quinto maior produtor têxtil do mundo. Há no 

Brasil mais de 100 escolas e faculdades de moda (ABIT, 2017). Nosso país atua desde a 

produção das fibras até os desfiles de moda, sendo ainda referência mundial em design de moda 

praia, jeanswear e homewear (ABIT, 2017). 

Conhecer a terminologia do setor têxtil é de relevância para os estudantes de cursos 

técnicos e universitários da área têxtil, para os engenheiros têxteis, comerciantes, pesquisadores 

e outros profissionais desse campo, uma vez que a comunicação oral e escrita nesse setor é 

intensa e não podem ocorrer problemas provocados por desconhecimento da terminologia da 

área. 

Nesse sentido, estudar a terminologia desse campo e organizar os dados em forma de 

glossário, como propomos nesta tese, têm como objetivo principal fornecer elementos que 

contribuam para uma comunicação sem ruídos entre os profissionais da área têxtil.  

Como esse ramo comporta diversas subáreas e nossa pesquisa de doutorado nos obriga 

a uma delimitação do objeto de estudo, realizamos aqui uma investigação científica sobre um 

conjunto de termos que denominam tecidos. A escolha dessa subárea se dá pelo fato de os 
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nomes dos tecidos se encontrarem no epicentro de qualquer comunicação no domínio da 

Indústria Têxtil e a não compreensão desses pode conduzir a problemas no campo profissional. 

Para o estudo das unidades terminológicas dessa área, elaboramos um córpus composto 

por apostilas utilizadas em cursos de Graduação e Técnicos voltados para a Indústria Têxtil. 

Cada apostila disponibiliza uma lista de nomes de tecidos acompanhados de uma breve 

definição. Com base nesses dados, procedemos ao levantamento inicial dos termos para estudo 

no âmbito desta tese e à elaboração de um glossário de termos que denominam tecidos. Para 

verificar a pertinência desses termos ao domínio, recorremos ainda a uma busca na Web sobre 

a frequência geral dos termos inicialmente levantados em nossa pesquisa e à confirmação de 

seu estatuto de termo (enquanto unidades lexicais que denominam um conceito específico numa 

área de especialidade) em obras lexicográficas e terminográficas, a saber dicionários de língua 

geral que, em seus verbetes, situam o conceito na área têxtil e glossários de nomes de tecidos 

elaborados por especialistas da área. Os dados foram registrados em fichas terminológicas e 

posteriormente receberam tratamento terminográfico sob a forma de glossário. Todos esses 

procedimentos serão detalhados na Seção Metodologia e o glossário em si, assim como a 

descrição de suas características, serão apresentados na Seção Glossário terminológico dos 

nomes de tecidos.  

Cumpre ressaltar que nossa metodologia de levantamento dos termos que denominam 

tecidos coaduna-se com nossa proposta de trabalho, ou seja, não tivemos como objetivo levantar 

de modo geral termos que nomeiam tecidos, mas levantar os termos que denominam tecidos e 

que são destacados pelos especialistas autores das obras mais utilizadas nos cursos técnicos de 

Ensino Médio e Superior relacionados à Indústria Têxtil. Desse modo, nossa metodologia de 

pesquisa não partiu da compilação de córpus com grande número de palavras, nem teve como 

fonte principal a Web, mas sim as apostilas a que nos referimos. Também utilizamos como 

fonte inicial o glossário da Folha de São Paulo, por ser a única obra que conhecemos que deu 
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um tratamento lexicográfico organizado a alguns termos que denominam tecidos e que se 

tornou uma referência na área, visto a força de divulgação da editora. 

Nossa proposta tem como objetivo dar um tratamento terminográfico cientificamente 

embasado aos termos que os especialistas destacam em suas obras destinadas ao ensino da 

Indústria Têxtil nas escolas técnicas do país.  

Durante o levantamento e tratamento dos dados, algumas observações foram nos 

ocorrendo, dentre elas a de que há presença, entre os termos que denominam tecidos, de termos 

eponímicos, isto é, de termos que são formados em parte ou no todo por epônimos, sendo esses 

antropônimos (nomes de pessoas) ou topônimos (nomes de lugares).  

Essa observação nos levou a alguns questionamentos, que se transformaram em chaves 

das análises realizadas nesta pesquisa, a saber: que tipo de termos eponímicos predominam no 

conjunto terminológico estudado, aqueles formados com base em topônimos ou em 

antropônimos? Os epônimos se apresentam em sua forma original (nome próprio) ou como 

substantivos ou adjetivos derivados de nomes próprios (em forma banalizada)? Há termos de 

origem estrangeira dentre eles? Sob qual forma os estrangeirismos se manifestam nos textos em 

português: como xenismos, empréstimos ou outro? Os termos antroponímicos homenageiam 

homens ou mulheres? Há predominância de algum dos gêneros na formação desses termos? Por 

quê? Quais países, regiões ou cidades serviram de referência para a formação dos termos 

eponímicos de base toponímica? Há predominância de algum país ou região? Por quê? Quais 

aspectos socioculturais relacionam-se à origem dos termos eponímicos, ou melhor, que relação 

esses mantêm com os povos e lugares de onde vieram os tecidos? 

Nossos questionamentos também se dirigiram ao produto terminográfico a que 

pretendíamos chegar, isto é, ao glossário dos nomes de tecidos. Então nos perguntamos quais 

informações seriam fundamentais e deveriam compor os verbetes? Em que nosso glossário se 
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distinguiria de outros glossários ou listas de nomes de tecidos que se encontram disponíveis na 

Web ou impressos? 

Esses questionamentos determinaram nossas reflexões sobre o perfil do conjunto 

terminológico encontrado e nortearam a elaboração de nosso glossário de nomes de tecidos.  

Desse modo, os objetivos desta tese são, fundamentalmente, 1) identificar e dar 

tratamento terminológico aos termos que denominam tecidos destacados pelos especialistas nas 

apostilas utilizadas em cursos de Ensino Médio e Superior da área têxtil no Brasil; 2)  elaborar 

um glossário desses termos; 3) estudar os termos eponímicos que se encontram na lista dos 

termos levantados por nossa pesquisa, observando sua configuração semântico-conceitual e 

sintáxico-semântica; estabelecendo, também, a relação desses termos com aspectos 

socioculturais ligados à sua origem.  

Assim, pretendemos dar uma contribuição ao ensino-aprendizagem realizado nas 

escolas técnicas e Faculdades brasileiras que preparam estudantes do campo da Indústria Têxtil 

e à comunicação entre os profissionais da área, na medida em que disponibilizamos dados 

organizados em forma de glossário e uma reflexão sobre um aspecto que nos parece ser 

relevante no âmbito dos nomes de tecidos: a eponímia.  

Nossa pesquisa se insere no campo da Terminologia e tem como base os pressupostos 

teóricos da Teoria Comunicativa da Terminologia-TCT (Cabré, 1999 e outros), da Lexicologia 

(Alves, 1999 e outros) e dos estudos sobre a eponímia (Van Hoof, 2001 e outros).  

Esta tese se compõe das seguintes seções: Introdução, Fundamentação Teórica, [Dados 

sobre a] Indústria Têxtil Mundial e Nacional, Metodologia, Análise dos termos eponímicos 

encontrados nos nomes de tecidos, Glossário terminológico dos nomes dos tecidos, Conclusão, 

Referências. 
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Na seção 1, Fundamentação Teórica, apresentamos os principais conceitos adotados em 

nosso estudo. Nesse capítulo, discorremos sobre os conceitos básicos e correntes teóricas da 

Terminologia e contextualizamos nosso estudo dentro da TCT. Discorremos ainda sobre o 

objeto de estudo da Terminologia (o termo) e sobre as etapas de uma pesquisa terminológica. 

Apresentamos também os conceitos fundamentais sobre estrangeirismos e eponímia. 

Na seção 2, Indústria Têxtil Mundial e Nacional, tratamos dos aspectos históricos 

relativos à origem da indústria têxtil e sua evolução ao longo do tempo, traçando um panorama 

mundial e nacional. Nesse capítulo apresentamos também um breve histórico da invenção dos 

tecidos. 

Na seção 3, Metodologia, expomos as sucessivas etapas de nossa pesquisa, mostrando 

que inicialmente realizamos um estudo do domínio da Indústria Têxtil, em seguida procedemos 

ao levantamento dos termos que denominam tecidos que constam de um córpus composto por 

obras indicadas por especialistas desse setor, depois buscamos atestar o uso em comunicação 

dos termos levantados, na sequência verificamos a pertinência dos termos à área e seu estatuto 

de termo por meio da consulta a obras lexicográficas que deixam claras acepções especializadas 

(por meio de rubricas) e terminográficas. Explicamos, ainda, nessa Seção, como registramos os 

dados em fichas terminológicas e os campos que as compõem, para a subsequente elaboração 

do glossário de termos que denominam tecidos.  

Na seção 4, Análise dos termos eponímicos encontrados nos nomes de tecidos, 

realizamos um estudo dos termos eponímicos formados por epônimos na forma original e na 

forma banalizada, respondendo aos questionamentos que nos fizemos no início de nosso 

trabalho e que foram expostos na Introdução desta tese.  

Na seção 5- Glossário Terminológico dos nomes de tecidos, consta nosso glossário, que 

é composto por 157 termos que denominam 125 conceitos. Os termos encontram-se 
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organizados em verbetes e em uma lista de conceitos. Desse modo, a Seção 5 apresenta, além 

do conjunto de verbetes, o sistema conceitual, onde se pode visualizar a posição de cada termo 

dentro de um conjunto estruturado hierarquicamente disposto. Nessa Seção explicamos ainda a 

organização interna do glossário e os campos com dados que caracterizam a macroestrutura e a 

microestrutura dos verbetes. Cumpre ressaltar que não elaboramos definições para os termos 

elencados em nossa pesquisa, desse modo as definições apresentadas nos verbetes são 

transcrições das definições disponibilizadas nas apostilas técnicas que compuseram nosso 

córpus de levantamento de termos.  

Por fim, expomos as conclusões às quais chegamos após nossas reflexões e análises 

(Conclusão) e as referências bibliográficas por nós utilizadas para a elaboração da tese e do 

glossário. 



170 

CONCLUSÃO 

Após um estudo geral do setor têxtil e suas ramificações, sentimos a necessidade de 

delimitar apenas um campo de conhecimento, visto que esse setor possui diversas ramificações 

e não haveria tempo hábil para estudo, no âmbito de uma pesquisa de Doutorado. Optamos, 

então, pela subárea “nomes de tecidos”. Nossa decisão sobre a delimitação da pesquisa a essa 

subárea se deve ao fato de que apesar de existirem vários glossários que denominam tecidos 

disponíveis na internet ou em outro suporte, esses não foram elaborados seguindo um trabalho 

terminológico, o que significa que os termos não receberam um tratamento terminológico e 

terminográfico com base em critérios científicos e metodológicos que seguem os preceitos da 

Terminologia. Assim, decidimos delimitar nossa pesquisa aos termos que denominam tecidos 

e elaborar um glossário que se sustentasse em uma proposta cientificamente estabelecida. 

Em nossas buscas deparamo-nos com diversas listas que apresentam os nomes de 

tecidos acompanhados apenas de uma descrição desses. Essas listas, apresentadas ao final de 

apostilas utilizadas como material didático em cursos de graduação e em cursos técnicos do 

setor têxtil, não contém, por exemplo, contextos de usos desses. 

Depois de conversarmos com especialistas da área, entendemos que um glossário que 

apresentasse não apenas a definição dos tecidos, mas também pelo menos um contexto de uso 

em que eles são utilizados, seria útil para realização de pesquisas dos consulentes que trabalham 

no ramo têxtil, pois alguns tecidos são comercializados apenas por determinadas empresas e 

têm aspectos muito parecidos, o que gera certa dúvida na distinção entre eles. Dessa forma, um 

glossário que contenha a definição dos tecidos e seu uso (contexto de uso) em situações reais 

de comunicação, sejam elas em sites de venda ou moda, torna-se um instrumento de pesquisa 

que auxilia os profissionais da área em suas buscas. 
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O setor têxtil é um campo muito vasto, comportando diversas ramificações, como 

mencionamos anteriormente, dentre essas ramificações podemos citar: maquinários, produtos, 

fios e outros. Cada subárea possui uma terminologia própria. Nossas pesquisas no âmbito desta 

tese se dão, mais especificamente, sobre os nomes de tecidos, os termos eponímicos, aqui 

entendidos como termos formados com base em epônimos, sejam eles de origem antroponímica 

ou toponímica. 

Dos 157 termos que denominam tecidos, estudados em nossa tese, 37 são termos 

eponímicos formados com base em topônimos (80% do total de termos) Esses se revelaram 

mais produtivos que os termos eponímicos de origem antroponímica (20% do total de termos). 

Os epônimos que se apresentam em sua forma original (nome próprio) se revelaram em 

número maior, 25 termos (54% do total), em relação aos epônimos que se apresentam em forma 

banalizada, que contabilizam 21 termos (46% do total). 

Há termos eponímicos de origem estrangeira que denominam os nomes de tecidos e 

esses se manifestam nos textos em português sob a forma de empréstimos (52%), xenismos 

(41%) e termos da língua portuguesa (7%); no entanto no conjunto terminológico estudado, não 

identificamos nenhum termo que tenha sido incorporado à língua portuguesa por meio de 

transliteração. A transliteração geralmente ocorre em termos oriundos de países que não 

utilizam o alfabeto latino, como a China e a Índia, por exemplo. Em nossa tese encontramos 

termos eponímicos de origem indiana, russa, chinesa e outros, mas esses foram transliterados 

para outras línguas como o inglês e o francês, e depois adotados em português por meio de 

empréstimos ou xenismos. É o caso de shantung, que foi transliterado para o inglês e depois 

adotado em português tanto na forma xênica utilizada em inglês shantung quanto na forma de 

empréstimo xantungue, uma vez que teve sua grafia e pronúncia adaptada à nossa língua. 

Verificamos ainda que há termos antroponímicos que homenageiam homens e mulheres, 

no entanto há predominância do gênero masculino (67%) na formação desses termos. Em 
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nossos dados, verificamos apenas dois nomes de mulheres (33%) que denominam tecido: 

“Suzette” e “Georgette”. Sobre a primeira não encontramos nenhuma informação, já sobre a 

segunda há dados de que tenha sido uma renomada estilista parisiense, mesmo assim não 

encontramos muitas informações sobre sua vida profissional, nem mesmo nos sites da França. 

O oposto ocorre com os homens homenageados, que têm vasta bibliografia disponível na 

internet em sites de vários países, por exemplo. 

Esse quadro expressa um certo machismo no que diz respeito ao papel da mulher no 

mercado de trabalho, já que grandes fábricas têxteis empregam mulheres que participam 

ativamente nos diversos setores, no entanto essas têm remuneração inferior até hoje e não 

devidamente reconhecidas pelo importante papel que desempenham em seus empregos.  

Vários países, regiões ou cidades serviram de referência para a formação dos termos 

eponímicos de base toponímica, a saber: Caxemira, China, Escócia, França, Índia, Inglaterra, 

Iraque, Itália, Marrocos, Panamá, Rússia, Síria e Turquia. Observamos que a França (28%) e a 

Inglaterra (18%) foram os países que mais se destacaram no que diz respeito à formação de 

termos eponímicos. No caso da França, tal fato se justifica por ser esse um país referência de 

moda no mundo todo há séculos. Já a Inglaterra é um país que se destaca pela produção têxtil. 

Os demais países também ocupam importante espaço no domínio têxtil, por exemplo, a Índia e 

a China são famosas pela produção de produtos têxteis variados comercializados por preços 

mais acessíveis. 

Sobre os termos eponímicos, ainda vale ressaltar que 9 tiveram alguma adição ao radical 

da unidade terminológica, na maioria dos casos foram acrescidos sufixos ou algum outro tipo 

de terminação ao termo: marroquim, oxfordine, musseline, musselina, lonita, escocês, 

damascado, cambraia, astracão e apenas um termo teve adição de prefixo e sufixo ao mesmo 

tempo: adamascado, isto é, foi formado por parassíntese. Desse modo, notamos que o processo 

de sufixação revelou-se produtivo na criação de termos eponímicos banalizados, pois dos 17 
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termos 9 sofreram adição de sufixo ao final do termo e apenas 7 foram criados sem adição de 

algum tipo de terminação. 

Todos os termos de nosso trabalho são substantivos comuns, pois todos são nomes de 

tecidos apenas alguns termos complexos apresentaram seus determinantes sob a forma de 

adjetivo (pátrio) ou de locução adjetiva. 

Em diversos casos, a região que passou a denominar o tecido, passou também a 

denominar o animal do qual era extraído a lã para confeccionar o tecido, assim, angorá, por 

exemplo, denomina não apenas uma região da Turquia, mas também a cabra angorá da qual se 

extrai a lã para fazer o tecido de mesmo nome. 

Os termos simples compuseram 78% dos termos eponímicos estudados, por isso 

observamos que, ao contrário de outras áreas de especialidade, os termos sintagmáticos (apenas 

22%) não se revelam produtivos na criação de termos do domínio têxtil. 

 Não conseguimos identificar a data inicial de fabricação de alguns tecidos, no entanto 

o local em que estes foram fabricados pela primeira vez encontra-se disponível em nossa

pesquisa. Alguns tecidos possuem pouca descrição e percebemos que essas são praticamente 

iguais nas apostilas técnicas e nos sites de venda, o que dificultou a obtenção de dados 

minuciosos, como em astracã, astracão, angorá, crepe romain, crepe marrocain, crepe 

marroquim e panamá. Nos dois primeiros casos, encontramos mais informações a respeito do 

tecido que para os outros casos. 

Quanto ao glossário, consideramos que dados básicos para a compreensão dos termos 

que denominam tecidos, não somente os termos eponímicos, que devam compor os verbetes 

sejam a definição dos termos, a classe lexical à qual pertencem, outras denominações, caso o 

tecido seja conhecido por outros nomes e o contexto de uso, que mostra utilização do termo em 

comunicação entre os especialistas do setor têxtil. Tais dados são importantes, uma vez que 
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servem como fonte de pesquisa para alunos de cursos de graduação e cursos técnicos do setor 

têxtil, e também para comerciantes que trabalham diretamente com a venda de tecidos. 
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